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RECTORI BESZÁMOLÓt BESZÉD.
Mondotta 1909 szeptember hó 19.-én, az 1909/10. tanév megnyitásakor

Dr. Jancsó György,
mint az egyetem kormányáról lelépő
1908/9. TANÉVI RECTOR.
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Tekintetes Egyetemi Tanács!
Igen tisztéit Gyülekezet!
Rectori tisztségem utolsó teendőjét végzem, a
midőn röviden számot adni óhajtok sáfárkodásom
évének legjellegzetesebb eseményeiről; actáink adván
minden mozzanatról részletes felvilágosítást.
Minden szervezet életműködésének ismerteté
sénél természetszerű, hogy első sorban a főbb szer
vekről történjék megemlékezés.
Az egyetem a maga örökös czéljával: az emberi
művelődés és ezzel az emberi jóllét előbbrevitelének és terjesztésének a feladataival nemcsak jogi
személyt alkot, hanem olyan élő szervezetet tár
elénk, a melynek két főszerve: egyfelől az igazságot
kutató és azt közlő tanári kar, másfelől pedig a
tanuló ifjúság. Az egyetem életében közvetetlenűl
minden e kettő körűi, e kettő pedig közvetve az
egyetemtől megközelítendő örökös czél körűi forog.

Tanári karunk tekintetében az az örvendetes
esemény állott elő, hogy tagjaiul, időrend szerint,
ő cs. és apostoli kir. Felsége kinevezte: dr. Bleyer
Jakabot a német nyelvészet és irodalom tanszékére
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nyilvános rendes tanárrá; dr. Boér Eleket a köz
igazgatási és pénzügyi jogi tanszékre nyilvános rend
kívüli tanárrá és Imre Józsefet a szemészeti tanszék
nyilv. rendes tanárává. Jeles szakerők és komoly
jellemek, a kikre egyetemünk bizalommal és jogos
várakozással tekint.
Ugyanezt mondhatjuk jog- és államtudományi
karunk ama kitüntetettjeire, a kik tetterejük felvirágozásának elején nyilvános rendkívüli tanárokból
nyilvános rendes tanárokká lettek, névszerint: dr.
Navratil Ákos, dr. Kolosváry Bálint, yJr. Somló
Bódog és dr. Kenéz Béla.
Tanári karunknak nem csak a száma, de tudo
mányos értéke is szaporodott azokkal a fiatal erőkkel,
a kik a lefolyt tanévben egyetemünkön nyertek
magántanári képesítést. Név szerint: dr. Balás Ele
mér budapesti kir. ügyész, a magyar büntetőjogból;
dr. Sigmond Andor nagyváradi jogakadémiai tanár,
a magyar közigazgatási jogból és dr. Lukinich Imre
dési főgymnasiumi tanár, az erdélyi nemzeti feje
delmek történetéből.
Bár nem tartozik a tanári karhoz, de fontos
szerepet játszik az egyetem igazgatásában a tanács
jegyzői állás, a melyet hosszas szünetelés után, a
lefolyt tanévben töltött be a közokt. minister dr.
Szemler Jenő ministeri segédtitkárral.
Eme örvendetes események mellett gyászthozó
csapások is érték egyetemünk tanári karát.
Érdemes tagjai: dr. Vajda Gyula, Magyarország
művelődéstörténetének ny. r. tanára; majd dr. Sza
mosi János, a classica-philologia ny. r. tanára egy
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más után borították gyászba egyetemünket. Teme
tésük, a bevett szokáshoz híven, az egyetem köz
ponti épületének lépcsőházából történt, miután ott
dr. Schneller István bölcsészetkari decanus classicus
gyászbeszédekben méltatta kiválóságaikat.
Elhaláloztak még: Gráf Jakab, egyetemünkön
a franczia nyelvnek sok éven át kiváló tanítója és
dr. Oberschall Adolf, a m. kir. Curia volt elnöke
és jogi karunk díszdoktora. Gyakorlati és elméleti
téren egyaránt egyike legnagyobb jogászainknak
hunyt el benne.
Tanári karunk nem csak tudományművelői és
tanítói hivatását teljesítette a közismert ügybuzgósággal, hanem jelentékenyen vette igénybe idejét
megbízatások elvállalása és kiküldetések teljesí
tése is. Nevezetesen, karonként felsorolva:
Dr. Nagy Ernő ny. r. tanár, mint kormány
képviselő meglátogatta a győri kath. főgymnasiumot
és az állami főreáliskolát.
Dr. Kenéz Béla ny. r. tanár kormányképviselői
minőségben kiküldetett az Institut international de
statistique 1909. évi ülésére Párisba.
Dr. Udránszky László ny. r. tanár képviselte
egyetemünket dr. Klug Nándor budapesti és egye
temünknek volt tanára temetésén.
Dr. Schneller István ny. r. tanár a vallás- és
közokt. minister megbízásából részt vett a londoni
paedagogiai congressuson.
Ugyanő képviselte egyetemünket, a tanács meg
bízásából és költségén, a leipzigi egyetem 500 éves
fennállása alkalmából rendezett jubilaris ünnepsé-
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geken. Úgyszintén ő képviselte a kormányt a szarvasi
tanítóképző-intézet képesítő vizsgálatain.
Dr. Posta Béla ny. r. tanár képviselte egye
temünket a Cairóban megtartott ll.-ik nemzetközi
archeológiái congressuson.
Ugyanő vezette a lefolyt tanévben is az egye
temi diák-asztal ügyeit, mint a felügyelő-bizottság
elnöke, a mely tiszteletbeli és terhes működésre őt
a tanács további három évre újból felkérte és ő azt
elvállalta.
Dr. Csengeri János képviselte bölcsészet-,
nyelv- és történettudományi karunkat a fentebb írt
cairói archeológiái congressuson.
Dr. Erdélyi Pál könyvtárigazgató képviselte
egyetemünket a Múzeumok és' Könyvtárak Országos
Szövetségének Szombathelyt tartott közgyűlésén.
Dr. Fabinyi Rudolf ny. r. tanár egyetemünk
képviseletében és mint kormányképviselő részt vett
a Londonban megtartott chemiai congressuson.
Ugyanőt állandó tagúi, dr. Tangl Károly ny. r.
tanárt pedig helyettes tagúi küldötte ki egyetemünk
a létesítendő Magyar Technikai Múzeum előkészítő
bizottságába.
Dr. Apáthy István ny. r. tanár képviselte egye
temünket a Darwin Károly emlékére Cambridgében
rendezett ünnepségeken.
Ugyanő látta el az egyetemi diák-asztal fel
ügyelő-bizottságának alelnöki tisztségét, a minek
további 3 évi vitelére őt is felkérte az egyetem
tanácsa és ő azt elfogadta.
Dr. Szádeczky Gyula ny. r. tanár képviselte a
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kormányt a miskolczi ev. ref. főgymnasium érett
ségi vizsgálatain. Ugyanő képviselte egyetemünket,
a tanács megbízásából és költségén, a genévei egye
tem alapításának 350.-ik és Calvin születésének
400.-ik évfordulója alkalmából a Genéveben ren
dezett ünnepségeken.
Kitüntetések is szép számmal érték egyete
münket egyes tanárai személyében. Ugyanis:
Dr. Lechner Károly ny. r. tanárt az Erdélyi
Múzeum-Egyesület alelnökévé, a kir. magy. Termé
szettudományi Társulat pedig választmányi tagjává
választotta.
Dr. Udránszky László ny. r. tanárt a Magyar
Tudományos Akadémia levelező-tagjává, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület, a Magyar Természettudományi
Társulat és a Magyar Filozófiai Társaság választmányi
tagjává választotta.
Dr. Márki Sándor ny. r. tanárt a Societá internazionale degli Intellectuali tiszteletbeli tagjává válasz
totta.
Dr. Zolnai Gyula ny. r. tanárt a helsingsforsi
Finn-ugor Társulat levelező-tagjává választotta.
Megemlítjük még, hogy 13 magántanárunk
részesült állami jutalomban; és hogy orvosi karunk
dr. Konrádi Dániel m.-tanárnak ítélte oda a Maiznerféle jutalmat.
II.
Egyetemünk másik főszerve: t. i. hallgatósága
tekintetében első sorban a hallgatók szám a érdekel;
mert ez mutatja az egyetem növekedését vagy apaKÓ„
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dását. A hallgatók számára vonatkozólag, miként
az azt megelőző évben, úgy a lefolyt tanévben is,
egészbe véve bizonyos megállapodottság észlelhető;
mert egyetemünk életében eddigelé az 1906/7. tanév
első felében elért 2410 maximalis számmal szemben
2404 szám, tehát 6 apadás áll az 1907/8. tanévben
és 2319, tehát 91 apadás az 1908/9. tanévben. Ez
nem olyan mérvű csökkenés, a mely visszaesésnek
volna mondható; habár igaz, hogy létszámemel
kedést, vagy éppen olyan mérvűt, a milyennek az
utolsó évtizedben voltunk a tanúi, nem állapíthattunk
meg. De ez nem baj, sem önmagában véve, sem a
többi karokhoz viszonyítva; mert a csekély visszafejlő
dés főleg az amúgy is aránytalanúl legnépesebb jogi
karra esik és mert jótékony növekvés jelentkezik
a még mindig felvevőképes orvosi karon, lévén e
kar rendes hallgatóinak a száma a lefolyt tanév első
felében 280, szemben 1907/8. tanév hasonló sza
kának 247 hallgatójával.
A hallgatóság komolysága és szorgalma tekinte
tében azonban, nagy sajnálattal, visszaesést kell meg
állapítanunk a jog- és államtud. karon. Divatba jött
a távolléti hallgatás. A joghallgató urak jó része
egyszerűen nem jár az előadásokra. Hogy vájjon
egyátalán Kolozsvárt vannak-e, azt a mostani viszo
nyok között nem ellenőrizhetjük. Ez a tömeges távol
iét olyan baj, a mely a szellemi proletariátus túlszaporodásához vezethet, mert módot nyújt arra,
hogy hívatatlan elemek elözönöljék az amúgy is
túl tömött jogi pályát; és távolabbi vonatkozásokban
országos bajjá fejlődhetik. A baj terjedése elé sür-
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gősen gátat kell emelni kormányhatalmilag, a mi,
szerintünk, csak tanítási- és vizsgálati rendünk czélhoz vezető, tehát nem elvont elméleti szempontoknak
hódoló, hanem a mi sajátos viszonyainkhoz alkal
mazott újjáalkotása útján érhető el. Minden ide
vonatkozó kísérlethez jog- és államtudományi karunk,
eddigelé is mindenkor szívesen hozzájárult; sőt az
1896. év legelején részletesen kifejtett tan- és vizsga
rendszert terjesztett fel a közoktatásügyi kormányhoz.
Történt a lefolyt tanévben egy másik sajnálatos
esemény is. Mindjárt a tanév elején ugyanis viszály
ütött ki az egyetemi kör akkori elnöke és a választ
mánya között. A választmány panasza, lényegében
véve, az volt, hogy az elnök a kör alapszabályait
semmibe sem veszi és főleg, hogy a szabályok mel
lőzésével önkényesen utalványozza a kör pénzét, a
mi által vagyoni felelősségnek is ki teszi a választ
mány tagjait. Ez okból a választmány lemondott
és hasonlót követelve az elnök részéről is, az ügyet
elénk, mint a kör felettes hatósága elé terjesztette.
Mi az ügyet tüzetes megvizsgálás alá vettük, a mely
mindenben a választmány eljárását igazolta. A hibás
nak talált elnök azonban nem akart lemondani, sőt
ugyancsak jó részt a szabályoknak megkerülésével, pár
tot toborzott magának, a melynek élén még a felettes
hatósággal szemben is ki akarta csikarni az elnök
ségben való megmaradhatását. Éretlen ambitio okozta
eme lázadásszerű eljárással szemben, atyai jóindu
lattal ugyan, de teljes határozottsággal kellett eljár
nom. Bár sokan és főleg a kör tagjai részéről is,
a kör bezárását sürgették, nem akartam a legfőbb
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ifjúsági egyesület életerét átmetszeni, — szilárdul
bízva abban, hogy az elnök pártján levő hallgatóink
be fogják látni tévedésüket. Nem ismertem volna
azt az ifjúságot, a melynek én éltem legjava részét
szenteltem, ha feltevésemben csalódtam volna. Csak
ugyan, gyorsabban, semmint hittem, bekövetkezett
a kiábrándúlás és a heveny-lázban szenvedett beteg
maga vetette ki a kóranyagot. Azóta az egyetemi
körben ismét a megszokott medrébe tért az élet,
hogy a leirt vagy hasonló sajnálatos esemény —
mint hisszük és elvárjuk ■
— soha többé meg ne
ismétlődjék, a miként hogy tudtunkkal nem volt arra
eset azelőtt sem.
Még egy sajnálatos eseményt kell megemlítenem:
azt nevezetesen, hogy az egyetem tanácsa UngurViktor
II. éves joghallgatót örökre elutasította egyetemünk
ről, a magyar nemzet elleni izgatás vétsége miatt.
III.
A kötelességszerűen előadott sajnálatos esemé
nyekről térjünk át a nagy számú derűs terek nevezetesebbjeire.
Miként minden élő szervezet csak úgy élet
képes, ha szervei a folytonosan fejlődő életviszo
nyoknak megfelelően alakúinak, fejlődnek és sza
porodnak, úgy egyetemünk életében is folytonosan
új szükségletek támadnak, a melyeknek megfelelő
intézmények szervezendők.
Örvendetesen jelenthetem, hogy egyetemünk a
lefolyt tanévben több új intézm énynyel szaporodott,
nem is említve itt, mert később lesz róla szó, az
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új egyetemi könyvtár és az állattani intézet haszná
latba vételének nagy horderejű tényeit.
Ez új intézmények közül, a melyek részint
már a korábbi tanévekben történt előkészítés után,
részint pedig egész újonnan a lefolyt tanévben léte
sültek és kezdték meg működésüket, a következők
említendők:
1. Az „Ifjúsági betegápolási alap". Eme alap,
mely minden hallgatótól félévenként fizetendő egyegy koronából képződik, teszi lehetővé annak a
felette fontos ténynek a megvalósítását, hogy minden
egyetemi hallgató ingyenes gyógykezelésben részesül
az országos Karolina-kórházban.
2. A „Czéllövészeti tanfolyam", mely a m. kir.
honvédelemügyi minister úr támogatásával az egye
temmel kapcsolatban létesült és hivatva van hall
gatóink harczi képességét és készségét kiművelni.
3. „Egyetemi ifjúsági énekkar". Alig alakúit
meg az összes karokból jelentkezett szép számú
tagokkal a tanév elején és már is meglepő bizonyí
tékát nyújtotta tanévnyitó ünnepélyünkön annak,
hogy milyen nagy számmal vannak hallgatóink közt
olyanok, a kik nehány heti tanúlás és összpróba
után, akár fényes hangversenyek rendezésére is képe
sek ; a miként ezt később a helybeli nemzeti szín
házunkban és a hazánk déli városaiban tett hangversenykörútjokon be is bizonyították. Lépéseket
tettünk, hogy ez intézmény hathatós kormánysegély
ben részesüljön.
4. Nagy örömmel jelentem, hogy a nagyon
fontos és virágzó diák-asztal intézményünk saját
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állandó hajlékának az építése kezdetét vette; főleg
ez intézmény szeretetteljes létesítőjének: dr. Posta
Bélának és buzgó ápolójának: dr. Apáthy Istvánnak
kezdeményezése és közoktatásügyi kormányunk, vala
mint Kolozsvár sz. kir. város közönségének hathatós
támogatása folytán.
5. Hálával kell megemlékeznünk dr. Moldován
Gergely tanártársunkról, a ki jótékonysági intézmé
nyeinket szaporította azzal, hogy megboldogult fia
emlékezetére „dr. Moldován István-féle alapítvány"
czímen 3000 koronás jutalomdíj-alapitványt tett, a
melynek kamatait már a lefolyt tanévben jutalma
zásra fordítottuk. Fogadja a nagylelkű alapító ez
úton is őszinte köszönetünket nemes tettéért.
6. Új intézmény a „Szegénysorsú hallgatók
útmutatója", a mely az egyetemünkön és a vele
kapcsolatos vagy vonatkozásban levő egyletekben
nyerhető kedvezményekről ad hallgatóinknak útmu
tatást.
7. Ha még megemlítem az „Egyetemi ifjúsági
Zászló“-t, a melyről későbben lesz szó, úgy kiderül,
hogy már a felsoroltakban nevezetes új intézmé
nyekkel szaporodott egyetemünk a lefolyt tanévben.
Itt kell még felhoznom a vallás- és közokt.
minister úr 1908. évi 48.341. sz. rendeletét, a mely
nek értelmében a rendkívüli egyetemi hallgatókúl
felvett olyan nők, a kik egyetemi tanulmányuk I.-ső
és II.-ik féléveiben legalább két főtárgyból jó colloquiumot nem tudnak felmutatni, rendes'hallgatókúl
föl nem vehetők.
Továbbá megemlítendő az egyetemi tanács ama
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elvi határozata, a melynek értelmében felterjesztést
tett a vallás- és közokt. ministerhez olyan rendelet
kibocsátása iránt, hogy senki ugyanabban az időben
két főiskolának a hallgatója ne lehessen; mert több
ízben tapasztaltuk, hogy román theologiai hallgatók
egyúttal egyetemünk jogi karára is beiratkoztak
rendes hallgatókul. Ilyen esetek arra késztették a taná
csot, hogy a tényállást fegyelmi úton állapítsa meg
és egyúttal elrendelje az egyetemi félévek törlését.
IV.
Külső eseményekben is gazdag volt a lefolyt
tanév, úgy hogy ezt bízvást egyetemünk életének
legmozgalmasabb évei közé számíthatjuk.
Mindjárt a tanév elején kaptuk a meghívót
megboldogúlt Rudolf trónörökösünknek a budapesti
városligetben felállított szobra leleplezésére. A tanács
hazafias kötelességének tartotta, hogy a rector veze
tése mellett az egész szűkebb tanács jelenjék meg az
1908. évi október 12.-ére kitűzött szoborleleplezésen.
Ennek megfelelően, vezetésem alatt, megjelent a dr.
Kolosvári Sándor jogkári, dr. Makara Lajos orvos
kari decanus, dr. Márki Sándor bölcsészetkari és c
dr. Szádeczky Gyula mathematikai kari prodecanus
urakból álló küldöttség a kitűzött helyen. A szobor
Ő Felsége apostoli királyunk személyes jelenlétében
lelepleztetvén, a rector, sorrendben mindjárt hatodikúl, letette a szobor talapzatára egyetemünk nem
zeti színű szalaggal ellátott nagy babérkoszorúját a
következő szavak kíséretében:
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„A mit a magyar néphit tart, hogy megdicsőült
trónörökösünk szerette a magyart: legyen élő valóság;
és Szent István koronájával ez a szent érzés is
szálljon át az idők végtelenségéig következő utódai
szívébe és tetteibe. E boldogító hitben helyezem ide
a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudományegye
tem koszorúját".
A szokásos, mivel most már csaknem évrőlévre ismétlődő királygyűrüs doktorrá-avatás, a
lefolyt tanévben, 1909. évi januárius hónap 27.-én,
szokatlanul fényessé vált az által, hogy egyszerre
három kitűnően végzett ifját a jog- és államtud.
karnak avattuk fel „Sub auspiciis regis“. Ő Felsége
legmagasabb személyét Mélts. Molnár Victor vall.
és közokt. miniszt. államtitkár úr képviselte. A fel
avatott ifjak pedig voltak: Hory Endre, Búza László
és Hegymegi Kiss Pál. Mindhármukat az államtudo
mányok doctoraivá avattuk; érdemeiket elismerő
és közvetetlenúl őket, közvetve pedig az egész
magyar ifjúságot buzdító beszédek kíséretében, a
melyeket egyfelől a kir. képviselő úr, másfelől pedig
a rector tartottak.
Jelentős események színtere volt városunk és
egyetemünk az 1909. évi május hava 18. és 19.-dik
napjain. E napokon adtuk ugyanis iinnepiesen át
hivatásuknak az egyetem könyvtárának, valamint
állattani és összehasonlító bonczolástani intézetének
új palotáit és avattuk fel az ifjúsági zászlót.
Eme ünnepségekre megjelent dr. Apponyi
Albert gróf Ő ' Nagyméltósága, vallás- és közokt.
miniszter úr is, a kivel szemben lerójuk e helyütt
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is igaz hálánkat és szeretetteljes elismerésünket, hogy
nagy elfoglaltsága közepette is, teljes két napot idő
zött körünkben és szentelt egyetemi és városi köz
intézeteink beható megtekintésére és tanulmányo
zására.
Az egyetemi könyvtárt, melynek olvasótermét
már ez évi januárius hava 8.-án adta át a rector a
meghívott tanári kar jelenlétében a közforgalomnak,
május hava 18.-án délelőtt nyitottuk meg ünnepiesen
a minister úr és Nárai-Szabó Sándor miniszt. taná
csos, továbbá a rector és tanács, valamint a meg
hívott tanári kar, a hatóságok fejei és vendégek
jelenlétében. Miután a miniszter urat dr. Erdélyi
Pál könyvtár-igazgató az előcsarnokban a könyv
tári épület történetét és hivatását is vázoló rövid
beszédben üdvözölte, az ő kalauzolása mellett tekin
tettük meg e fényes palotának páratlanul czélszerűen
tagolt és berendezett helyiségeit. Az órákig tartó
megszemlélés után elismerését és meleg köszönetét
fejezte ki a miniszter úr az emléktáblával ellátandó
épület tervezésének és berendezésének főrészese:
Erdélyi Pál könyvtárigazgató iránt.
Ennek a napnak a délutánján, a fentebb jel
zettek jelenlétében, történt a múzeum-kert közepén
épült állattani és összehasonlító bonczolástani inté
zetnek is a beható megszemlélése, miután itt is az
épület előcsarnokában üdvözölte röviden a miniszter
urat dr. Apáthy István, az intézet igazgatója és mond
hatni : megteremtője. A miniszter úr gyönyörködve
hallgatta a még ugyan felszereletlen helyiségek meg
szemlélése közben Apáthy magyarázatait és felvilá2
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gosításait és elragadtatásának adott kifejezést, a midőn
e fényes palota tetejéről szemlélte Kolozsvár városá
nak és messze vidékének látóképét. Megköszönve
a látottakat, hagyta el a miniszter úr a rector kísé
retében s a jelenlevők éljenzése között az ugyan
csak emléktáblával ellátandó állattani intézetet; hogy
este az egybegyűlt tanári kar társaságában töltse el
idejét.
Úgy a könyvtárnak, valamint az állattani inté, zetnek fényes palotái valóságos díszei különben
egyátalán szép egyetemi épületeinknek, Kolozsvár
1 városának pedig valóságos látványosságai. Elmond
hatni, hogy a könyvtár épületére dr. Erdélyi Pál,
az állattani intézetre pedig dr. Apáthy István való
sággal reá nyomták egyéniségük bélyegét.
Minden jelenvoltra feledhetetlen marad a más
nap, azaz május 19.-én délben eszközölt ifjúsági
zászlóavatás ünnepélye.
Hogy egyetemünk polgársága zászlóval bírjon,
a mely jelképezze az egész egyetemi ifjúság egysé
gét és a mely, a megszerkesztendő alapszabályok
szerint, fontos alkalmakkor használtassák, azt egye
temünk polgárai már évekkel ezelőtt elhatározták
és költségei fedezésére a gyűjtést eszközölték.
Hosszas és nagy fáradsággal járt előkészületek
után, a melynek főrészesei a rector és az e czélra
választott ifjúsági zászlóbizottság, főleg pedig annak
elnöke: dr. Lám Károly valának, történt meg a fel
avatás a helybeli Nemzeti Szinházban.
Az avatás czéljára bár szűkén előkészített szín
padon jelen voltak a fővédnökök: dr. Apponyi Albert
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gróf vall.- és közokt. miniszter és dr. Jancsó György
rector, ifj. báró Wesselényi Miklósné és dr. Jancsó
Györgyné zászlóanyák, nagyszámú koszorús lányok
kíséretében; továbbá az ország legelőbbkelőiből dísz
védnökökül felkértek közül számosán, különösen
pedig az egyetem szűkebb tanácsa, nagyszámmal
a felkért védnökök és a színház nézőterét zsúfolásig
ellepő fényes közönség. A rector fővédnöktől,
dr. Apáthy István intézőbizottsági díszelnöktől és a
zászlóbizottsági elnöktől tartott beszédek, valamint
a zászlószegeket beillesztőktől mondott, sokszor igen
találó és szellemes jelmondatok egészen felvilla
nyozták az amúgy is lelkes közönséget.
Este az ifjúságtól rendezett társas vacsora volt,
a melyen a rector köszöntőjére a mai ferde, szellemi
irányzatokra is kitérő fényes beszéddel válaszolt
Apponyi miniszter úr.
Tíz nappal az egyetemi életünkben páratlanéi
álló és többé meg nem ismétlődő zászlóavatási ünnep
után, berekesztettük a szokott módon a lefolyt tan
évet; hogy helyet adjunk a mesterembereknek, a
kik a könyvtárnak a központi egyetemi épületből
való kiköltöztetése folytán megüresedett helyiségeket
a már előbb kijelölt karok részére voltak átalakítandók.
Ezzel is jelentős lépést tett egyetemünk külső
építkezése, hogy annál is inkább folytathassa élet
hivatását: az emberiség szellemi életének új terekre
vezetését és tanítását. A magyar teremtő erő e tekin
tetben is helyt áll a világversenyben és nemcsak
a magyarság hallhatatlan nevének szerez új babé
rokat, hanem gyarapítja az egész emberiség tudo2*

,
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mányos kincsesházát is szellemi termékeivel, — vala
mint a múltban, úgy jelenleg és a jövpben is az
idők végezetéig. Úgy legyen!
*
Ezzel át is adom a rectori lánczot hívatott utó
domnak. A mikor ezt egy év előtt átvettem, meg
fogadtam, hogy az e lánczban tükröződő egyetemi
hatalmat alma materünk javára fordítom és majdan
csorbítatlanúl adom azt át új Magnificusunknak.
Igyekeztem fogadalmamat súlyos körülmények
közt is beváltani. És most azzal a meleg óhajtással
teszem azt Nagyságod kipróbált vállaira, hogy ked
vező körülmények között sikerüljön e láncz fényét
növelnie.

1. FÜGGELÉK.

Sub auspiciis Regis doctorrá avatás az
1908/9. tanévben.
Jeg yző kö n yv.

Fölvétetett a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József
Tudományegyetem Tanácsának 1909. évi januárius hó 27-én,
M olnár V ictor m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszteri
államtitkár úr Öméltóságának, mint Ő császári és apostoli
királyi Felsége legmagasabb személye képviselőjének
jelenlétében, H ory E ndre, dr. B úza László és hegymegi
Kiss P ál államtudományi doctorjelölteknek „sub auspiciis
Regis“ történt felavatásuk alkalmával tartott ünnepélyes
díszülésről.
Jelen vannak:
Dr. Jancsó G yörgy e. i. Rector, mint elnök.
Dr. F arkas G yula e. i. Prorector.
Dr. Kolosváry S ándor
Dr. M akara Lajos
Dr. SCHNELLER ISTVÁN
Dr. Klug Lipót
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

B alogh Á rthur
Lechner Károly
M árki S ándor
S zádeczky G yula

Jegyez:
Dr. S zemler Jenő , min. s. titkár, egyet, tanácsjegyző

Az egyetemi tanács bevonulván az Aulába,
elnök az alábbi beszéddel nyitotta meg a nyil
vános díszűlést.
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T ekintetes E gyetemi T anács !
M élyen T isztelt Ü nneplő Közönség !

Tehetséget kitüntetni, érdemet jutalmazni
jöttünk ma egybe.
Ez épp oly nélkülözhetetlen feltétele tár
sas együttélhetésünknek, miként a bűnnek meg
büntetése ; mert ha nincsen erény, nincs bűn
sem. De mert mindennapi sajnálatos tapaszta
lásaink szerint bűn van, kell erénynek is lennie.
És emberi tulajdonságaink egyik legszebbike,
hogy az érdemet elismerni és azt megjutal
mazni képesek vagyunk.
Az a szerencse jutott osztályrészünkül,
hogy ma e kedves kötelességet gyakorolhatjuk.
Üdvözlöm ezért a Tekintetes Tanácsot és
szerencsét kívánok önöknek, doktorjelölt urak,
akik hősei a mai lélekemelő ünnepségnek.
Ezzel a mai díszülést megnyitottnak nyil
vánítom.
Felkérem a jog- és államtudományi kar
ezidei nagyságos dékánját, hogy a mai promotio
sub auspiciis Regis ügyét előterjeszteni méltóztassék.
Dr. Kolosváry S ándor dékán felolvassa
a jog- és államtudományi karnak Hory Endre
tekintetében az 1906/7. tanévre, Dr. Búza László
és hegymegi Kiss PÁL-nak az 1907/8. tanévre
„sub auspiciis Regis“ ünnepélyes doctorokká
avatására vonatkozólag tett javaslatát; továbbá
az egyetemi tanácsnak erre vonatkozólag tett
javaslatát; továbbá az egyetemi tanácsnak erre
vonatkozó előterjesztését, valamint a m. kir.
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak a leg
magasabb királyi elhatározásról szóló, 1908. évi
november hó 17-én 122.103 szám alatt kelt
leiratát, mely szerint: „Ő császári és apostoli
királyi Felsége, Budapesten, 1908. évi október
13-án kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyel
mesebben megengedni méltóztatott, hogy a
legmagasabb nevét viselő kolozsvári tudomány

egyetemen az 1906/7. tanévre H ory E ndre, az
1907/8. tanévre pedig dr. B úza László és hegymegi Kiss P ál az államtudományok doctoraivá
„sub auspiciis Regis“ avattassanak fel és egy
úttal M olnár V ictor m. kir. vallás- és közok
tatásügyi ministeriumi államtitkárt legkegyelme
sebben megbízni méltóztatott, hogy e felava
tásnál legmagasabb nevében közbenjárjon".
A tanács Ő Felségének legmagasabb leira
tából örömmel értesülvén arról, hogy az ülést
a király képviselője megjelenésével fogja szeren
cséltetni, fölkéri az elnök Dr. F arkas G yula
prorectort és Dr. Kolosváry S ándor-í , a jog- és
államtudományi kar e. i. dékánját, hogy Ő Fel
sége képviselőjét az ülés megnyíltáról értesítsék ;
az ülést pedig a küldöttség visszaérkeztéig
fölfüggesztvén, az egyetemi tanács a kir. kép
viselő fogadása, végett a teremből eltávozott.
A királyi képviselő időközben megér
kezvén, a tanács az előírt módon fogadja és őt
a részére föntartott díszhelyre kíséri; a Rector
pedig a következő beszéddel üdvözli:
M éltóságos Királyi Képviselő Ú r !

A magyar nemzet ezer éven át hullatott
vére árán küzdötte ki és tartja fenn állami
alkotmányát. Nem felülről eredt kegyadomány
az, a miként sok más népnél, hanem a magyar
nemzet leikéből fakadt és a magyar faj önfel
áldozó hősiességével, ernyedést nem ismerő
munkájával és tengernyi szenvedésével meg
tartott élővalóság.
A magyarnak e szentségét nem elvenni,
de törvénytelenül még csak érinteni sem lehet
anélkül, hogy általa a nemzet lelke a legfáj
dalmasabb sértést ne szenvedje.
Ennek a magyar alkotmánynak létalapja
és kiinduló pontja az a tétel, hogy a legfőbb
állami hatalom: a felségjog (szuverenitasz) a
nemzet összességétől ered, abban gyökerezik,
annak ereje nyilvánul meg benne és tehát azt
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illeti meg. A mi pedig a nemzeté, azt senki
más, csak ö ruházhatja át felkentjeire.
Ezt a magyar jogot jelképezi a magyar
szent korona; és megtestesíti egy fizikai sze
mélyben a törvényesen megkoronázott magyar
király.
Érthető tehát, ha a magyar embernek ter
mészetévé vált, hogy mintegy szent áhítattal
tekint fel Szent István koronájának viselőjére.
Benne, a koronás királyban látja megtestesítve
a saját erényeit, erkölcsi és testi hatalmát, jele
nének örömét, jövőjének minden reményét és
vágyakozását.
Múltjának bőven kijutott bánatát nem
osztja meg királyával a magyar, hanem elszen
vedi azt férfiasán egymaga.
A koronás király minden szépnek és jónak
a kútfeje és forrása. Mindezekért szent Ő és sért
hetetlen a magyar jog szerint.
Ezt az érzést szívja magába minden
magyar már az anyatejjel; ezt hirdetik Magyar
ország törvényei ezer év óta.
Ilyen történeti múlt és tételes jogállás mel
lett, hogy ne fogódnék el a magyar ember
őszinte lelke, ha királyát szemtől-szembe látja,
sőt bár ha képviselője személyben tisztelheti.
Mély hódolattal üdvözöljük -tehát Méltó
ságodat mint Ő Felsége legmagasabb szemé
lyének képviselőjét és kérjük, hogy a mai „sub
auspiciis Regis“ ünnepélyes felavatást meg
kezdhessük.
Az üdvözlő beszéd végeztével, elnök fel
szólítja a jelölteket köszönetük elmondására.
A jelöltek a számukra kijelölt helyről a
királyi képviselő felé nehány lépést tevén, kö
zűlök H ory E ndre a következő köszönetét mon
dotta :
M éltóságos Királyi Képviselő Ú r !

A legmélyebb hódolattal járulúnk Méltó
ságod, mint Felséges Urunk és Királyunk leg
magasabb személyének képviselője elé. Meg
hatott lelkűnkben soha el nem enyésző hálával
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köszönjük a kegyet, hogy Urunk és Királyunk
minket a mai kitüntetésre méltat. Örömtől ma
gasztosában, igaz szívből fogadjuk köszönetünk
zálogaként, hogy teljes életünkben mindig,
minden törekvésünk mint hű alattvalók, Kirá
lyunk szolgálatára, szeretett hazánk javára és
dicsőségére fogjuk szentelni.
A jelöltek erre helyükre visszatérvén, elnök
fölszólítja őket, hogy értekezéseiket egyenként
olvassák föl. Erre H ory E ndre „Svájcz szövet
ségi alkotmánya", Dr. B úza László „A női krimi
nalitás", hegymegi Kiss P ál „A főrendiházi
tagság jogalapja" czímű értekezéseiket olvasták
fel. Ennek megtörténte után, előbbi helyükre
visszatérvén, az elnöklő Rector fölhívására a
szabályszerű esküt az egyetemi tanácsjegyzője
által olvasott minta szerint letették.
Ezután Dr. Kolosváry S ándor, a jogés államtudományi kar dékánja a jelölteket
doctorokká avatta, az egyetem tanácsa pedig
a szokásos módon doctorokká fogadta.
Az új doctorok helyükre újólag visszatértek.
Ezután hegymegi Kiss P ál a doctorrá avatást
megköszönte; a magnificus rectortól pedig mind
a hárman doctori oklevelüket átvették; és annak
fölszólitására a királyi képviselő elé járúltak.
Méltóságos M olnár V ictor vallás- és köz
oktatásügyi miniszteri államtitkár úr, mint Ő
Felsége legmagasabb személyének képviselője,
a következő beszédet intézte a kitüntetett doctorokhoz:
Ő császári és apostoli királyi Felség, leg
kegyelmesebb Urunk legmagasabb parancsából
jelentem meg a mai ünnepies doctoravatáson,
hogy átadjam önöknek Felséges Királyunk dicső
nevének kezdőbetűjét viselő drágaköves gyűrűt,
kitűnő sikerrel végzett tanulmányaik örök em
lékéül.
A szorgalmas és kitartó munka diadalát
üljük ma a tudomány eme csarnokában és
felséges Urunk részvéte koronázza ezt az emlé
kezetes ünnepet.
Szemük előtt lebegjen mindig, fiatal bará
taim, hogy az egyéni, családi, társadalmi és
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állami boldogulásnak egyetlen biztos és meg
dönthetetlen alapja a munka szeretete és a
munka megbecsülése. A komoly, ernyedetlen,
hasznos munka teszi az embert erkölcsössé,
jellemessé, önérzetessé és megelégedetté. A
munka egyértékű és egyaránt becses, akár hol
végezzük azt, akár az iskolában, akár a műhely
ben, a szellemi avagy az anyagi élet terén. A
munka értékét pedig az adja meg és fokozza,
hogy az mennyire hasznos és szükséges a köz
érdek szempontjából.
Önök a hazai közművelődés és tudomány
munkásai akarnak lenni. Ne felejtsék el soha,
hogy a tudomány a legnagyobb hatalom, a
mely a legnagyobb felelősséggel jár. A társa
dalmi és állami élet két legfontosabb tényezője:
a műveltség és a vagyon között a műveltség
az, a mely az emberiség munkásságát irányítja.
A vagyon hatalma korlátolt, a tudományé majd-|
nem korlátlan és ezért kötelesek a tudomány
munkásai eszményi czélokat szolgálni, ember
társaik javán munkálni. Vagyonnak és tudo
mánynak azonban igazi értéke csak akkor van,
ha mindkettő felett szigorúan őrködik a közlelkiismeret.
Ha a tudományt önmagáért szeretik és
művelik, ha ténykedésükben saját érdekeiket
alárendelik a közérdeknek, akkor szép életet
élnek, mert nyugodt öntudattal élvezhetik ember
társaik becsűlését és elismerését. Az ember nem
annyit ér, amennyit magáról képzel, hanem csak
annyit, a mennyi értéket a tisztult közfelfogás
neki juttat.
Az élet ezen ideális felfogásával adom át
Önöknek a fejedelmi gyűrűket: Ígérjék meg,
hogy e gyűrű fogalmához kötött kötelességeket
hűséggel, Felséges Urunk és a haza iránt való
hálával fogják teljesíteni.
_
A királyi képviselő, beszédének végeztével,
Ő Felsége a Király ajándékát: a gyűrűket az
új doktoroknak átadta; a kik azokat átvevén,
szótlan meghajlás után, helyükre visszatértek.
Erre a Rector magnificus az újonnan föl-
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avatott doctorokat a következő beszéddel üdvö
zölte :
D octor U rak !

Immáron elbocsátjuk önöket hosszú és
nehéz pályájuk diadalmas megfutása után.
Ismeretlenül kezdették; és most királyi
kegytől megkoszorúzottan fejezik be iskolai
pályafutásukat.
Mindezt első sorban Istentől nyert tehet
ségeiknek ; ezek helyes felhasználását pedig
önmaguknak köszönhetik. Minden dicséretre
méltóan, a saját erejükből jutottak ide.
De ne feledjék, hogy a legjobb nevelő:
az áldott szülei ház után, része van a fényes
sikerben az iskolának is.
Az iskola fejlesztette tehetségeiket, nö
velte és irányította, értelmi tudásukat és edzette
erkölcsi erejüket. Éppen ezért illő, hogy utolsó
intelmünket is jól a lelkűkbe véssék.
Most, a midőn bezárulnak önök megett
egyetemünk kapui és rálépnek az élet küzdel
mes tengerére, nélkülözni fogják ott az alma
mater gondozó karjait és teljesen a saját ere
jükre lesznek hagyatva.
És mi még sem féltjük önöket, sőt in
kább reményekkel nézünk a mai fényes kitün
tetéssel bevilágított jövendő pályafutásuk elé.
Kitől reméljünk szépet és nagyot, ha nem
önöktől, a kiket az anya-természet megáldott,
mi elismertünk, koronás Királyunk pedig ki
tüntetett.
Legyen azonban jövendő pályafutásuk
fényes, avagy szürke mindennapi, egyben foly
ton elől kell járniok: a magyar haza hű sze
rzetében.
Azzal a szent fogadalommal szívük leg
mélyén kell elhagyniok alma materünk küszö
bét, hogy magyar hazánkat az élet minden
körülményei között nem csak híven szeretni,
de önzetlenül és lankadatlanul tettekkel is szol
gálni fogják.
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Es ha jönne idő, a mit a jó sors, vajh,
távolítana el, — de ha mégis ismét jönne
idő, a midőn mindnyájunk édes anyjának:
imádott magyar hazánknak az ő nagylelkű,
érette elhatározott fiainak karjaira és nemes
szívükre van szüksége ; a midőn tetteinket ma
gyar hazánk szolgálatában életünkkel is meg
kell pecsételnünk: önöknek ott a helyük az
önfeláldozó hősök legelső sorában.
Erre jegyezte el önöket a mai fényes ki
tüntetés, ezt várja önöktől koronás Királyunk
és szent magyar hazánk.
Ilyen gondolatokkal, reményekkel és vá
rakozással bocsátjuk mi önöket életútjaikra.
Isten vezérelje és a kötelességek hű tel
jesítése felett érzett megelégedés, öröm és bol
dogság kisérje önöket további lépteikben !
Majd fölemelkedvén helyéről a Rector a
tanácscsal együtt, a királyi képviselő felé fordul
és ekként végzi beszédét:
M éltóságos Királyi Képviselő Ú r !

A magyar ember minden ünnepsége al
kalmával felséges Urának: Királyának hódol.
Mély megilletődéssel köszönjük Ő Fel
sége legmagasabb kegyelmét; és örvendünk,
hogy ezt Méltóságod, mint Ő Felsége legma
gasabb személyének képviselője jelenlétében
tehettük.
Bezárom e díszülést.
Éljen a magyar Király!
Elnök ezután a királyi képviselő elé járul
és a királyi képviselőt az egyetem tanácsával
együtt a teremből kikjséri.
K. m. f.

2. FÜGGELÉK.

Az egyetem i állattani intézet és az egyetem i
könyvtár új épületének, valam int az ifjúsági
zászlónak fölavatása.
Az egyetemi állattani intézet czéljaira a Múzeum
Egylet botanikus-kertjében, valamint az egyetemi könyvtár
részére a Mikó-utczában emelt új épületek az 1908/9. tanév
folyamán teljesen elkészülvén, egyetemünk tanácsa 1909.
évi április hó 24.-én tartott V.-ik rendes ülésében, a rector
előterjesztésére, egyhangúlag elhatározta, hogy az új épü
leteknek ünnepélyes fölavatására nagyméltóságú dr. gr.
A pponyi A lbkrt m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
urat fölkéri.
Dr. gr. A pponyi A lbkrt miniszter úr ő nagyméltósága
megjelenését kilátásba helyezvén, az egyetem tanácsa, figye
lemmel arra, hogy a miniszter úr Kolozsvárt időzése alkal
mával egyidejűleg az ifjúsági zászló ünnepies fölavatásán
is résztvenni szándékozik, e hármas ünnepség sorrendjét a
következőképpen állapította m eg:
1. A háromrendbeli ünnepélyt 1909. évi május hó 19.-éré
tűzi k i ;
'
2. a könyvtárépület fölavatásánál egyénenként vesz rész t;
3. a zászlóavatási ünnepélyen testületileg, magyar dísz
ruhában és a jelvényekkel megjelenik;
4. a díszvédnökséget elfogadja és a részére megküldendő
arany zászlószegnek a zászlórúdba való beverésére a rectort
kéri fel ;
5. az egyetem, illetve a karok pedellusai díszruhában jelen
nek meg a zászlóavatás színhelyén és a rendező-bizottság által
kijelölendő helyen díszőrséget állanak;
6. az állattani intézet új épületének fölavatásánál egyénen
ként szintén részt vesz ;
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7.
az ünnepély estéjén tartandó közvacsorán
részt vesz és arra az egyetem egész tanári karát meghívja.

testületileg

Miniszter úr 0 Nagyméltósága kolozsvári utazásának
rendje időközben változást szenvedett, a mennyiben a Minisz
ter úr az eredetileg csak egy napra tervezett látogatását még
egy nappal megtoldotta, minélfogva az ünnepélyek sorrend
jében az a változás állott be, hogy az egyetemi könyvtár,
valamint az állattani intézet új épületeinek ünnepies fölava
tása 1909. évi május hó 18.-ára, az ifjúsági zászló fölava
tása pedig a következő napra, vagyis május hó 19.-éré
tűzetett ki. 1
Az egyetemi könyvtárt, melynek olvasótermét már ez
év januárius hava 8.-án adta át a rector a meghívott tanári
kar jelenlétében a közforgalomnak, május hava 18.-án d. e.
nyitottuk meg ünnepiesen a Miniszter úr és N árai-S zabó
S ándor miniszt. tanácsos, továbbá a rector és tanács, vala
mint a meghívott tanári kar, a hatóságok fejei és vendégek
jelenlétében. Miután a Miniszter urat dr. E rdélyi P ál könyv
tárigazgató az előcsarnokban a könyvtári épület történetét
és hivatását is vázoló rövid beszédben üdvözölte, az ő
kalauzolása mellett tekintettük meg e fényes palotának
páratlanúl czélszeriien tagolt és berendezett helyiségeit. Az
órákig tartó megszemlélés után elismerését és meleg köszö
netét fejezte ki a Miniszter úr a 3. sz. függelékben írt
emléktáblával ellátandó épület tervezésének és berendezé
sének főrészese: E rdélyi P ál könyvtárigazgató iránt.
Ennek a napnak a délutánján, a fentebb jelzettek
jelenlétében, történt a Múzeum-kert közepén épült állattani
és összehasonlító bonczolástani intézetnek is a beható meg
szemlélése, miután itt is az épület előcsarnokában üdvö
zölte röviden a Miniszter urat dr. A páthy István , az intézet
igazgatója és mondhatni: megteremtője. A Miniszter úr gyö
nyörködve hallgatta a még ugyan felszereletlen helyiségek
megszemlélése közben A páthy magyarázatait és felvilágosí
tásait és elragadtatásának adott kifejezést, a midőn e fényes
palota tetejéről szemlélte Kolozsvár városának és messze
vidékének látóképét. Megköszönve a látottakat, hagyta el
a Miniszter úr a rector kíséretében s a jelenlevők éljen
zése között az ugyancsak emléktáblával ellátandó állattani
intézetet.
Az egyetemi ifjúsági zászló ünnepies fölavatása május
hó 19.-én déli 12 órakor a Nemzeti Színház színpadán
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zajlott le. Az ünnepélyen a kormányt dr. gr. A pponyi A lbert
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr képviselte.
Képviseltette magát továbbá a magyar főrendiház, a kép
viselőház, az összes hitfelekezetek, Kolozsvár sz. kir. város
közönsége, Kolozsvármegye közönsége, a nagyszebeni had
testparancsnokság, a m. kir. honvédelmi miniszter úr, a
csendőrség, a hazai főiskolák és ifjúsági egyesületek kép
viselői stb. stb.
Az ünnepély szereplői teljes számban megjelenvén,
dr. L ám K ároly, az ifjúsági zászló-bizottság elnöke lelkes
beszéddel nyitotta meg az ünnepétyt.
Beszédét a következőképpen zárta b e :
„Ha majd elfakúl a selymed, megtelik az idők emlé
kével, elmosódik neve annak a lelkes közönségnek, mely
a kolozsvári egyetemi ifjúságnak adott, ha rongyos foszlá
nyaidból nehéz, bánatos évek fognak beszélni, ha a csaták
ttizében utolsó lobbanással mondod még egyszer „előre",
akkor is annak az ifjúságnak történetében örökké élsz,
melynek összetartója, vezércsillaga voltál. Jövel tehát új
zászlónk állj az élünkre és — v ezess!“
Az ifjúsági zászló-bizottság elnöke fölkérte ezután dr.
J ancsó G yörgy rector fővédnököt, hogy a zászlót avassa föl.
Dr. J ancsó G yörgy rector-magnificus erre a következő

beszédet mondotta e l :
Igen T isztelt Ü nneplő K özönség !

Zászlót avatni jöttünk ma össze itt, a múzsák e fényes
csarnokában.
Egyetemünk polgárságának a lobogóját avatjuk; de
valójában rólatok van szó, hazám nemes ifjai, mert ti válasz
tottátok e zászlót jelképül és ti alkottátok azt meg, szerény
viszonyok közt bár, de nagy ügyhöz méltó buzgósággal'
és kitartással.
.
Mit akartatok e zászlóval létrehozni ? Jelvényt, mely
egyesít. Talizmánt, a mely egybeforraszt érzésben, vágyban,
törekvésben és czélban és pedig nemcsak titeket, kik habár
különböző tudománykaroknak, de mégis egyazon alma
maternek vagytok a gyermekei, hanem a mely egyesíti
hazánk egész ifjúságát.
Akár tudatosan, akár ösztönszerűleg cselekedtetek
légyen íg y : józan szükségérzet ritkán tűzött ki üdvösebb

32

czélt jobb időben, mint ha ti ma testvéri egyetértésre törekesztek.
Kétségtelen bizonyítékát adtátok ti ezzel annak, hogy
nem csak érzitek, de világosan látjátok is azt, mire van
ma leginkább szüksége a magyarnak: az egyetértésre.
Legyen áldott a gondolat, melyben először fogamzott
meg ez az eszme ; — hiszen oly rég veri már a magyart
a teremtő!
Az a sok csapás, a melyet külső és belső ellenségtől
el kellett szenvednünk, részben a saját viszálykodásainkban
leli okát.
A magyarnak minden szenvedése és évszázadokon
át felgyülemlett keserűsége viharzik át a lelkemen, ha látom,
hogy nagy, nemes lelkű fajom és jobb sorsa érdemes nem
zetem azokat az intézményeket, a melyek emberi voltának
jobbátételét szolgálnák, évszázados küzdelmei daczára sem
tudta megvalósítani.
És fellázít a szívem mélyéig, ha eszembe jut, hogy
annyi halálos áldozat, önzetlen törekvés, munka és lelke
sedés mind hiába való v o lt: sem magyar államiságunk
kiépítését, sem sorsunk megjavítását el nem érhettük, mert
mind ebben meggátolt egy idegen hatalom és a tőle szított
visszavonás.
Legyen hát ezerszer áldott a törekvés, mely nemzeti
gyengeségeink legnagyobbikát akarja erőforrássá: össze
tartássá átvarázsolni.
Öntudatos férfiakat azonban csak közös nagy czélok
egyesíthetnek tartósan.
Mi lehetne a magyarnak más az életczélja, mint a mi
gyermekkora óta égő vágyként tölti be a lelkét: hazájának
boldogí tása.
Egyesüljetek hát, kedves fiatal barátaim és okúivá a
múltakon, sohase váljatok szét magyar hazánk hű szeretetében és önzetlen szolgálatában.
Legyetek ti érzésben nemesebbek, szenvedélyben önzet
lenebbek, belátásban bölcsebbek, cselekvésben pedig kitar
tóbbak, bátrabbak és tetterősebbek, mint mi.
És mindenek felett: legyen több a szerencsétek, mint
a mienk, hogy a mi csak sóvár vágyként él a pii lelkűnkben,
váltsátok ti azt be alkotó tettekké.
Nekünk is csak egy boldog álmunk v o lt: a magyar
haza. Erről ábrándoztunk, ezért munkálkodtunk, fáradtunk
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és küzdöttünk, ez hozta szent hevületbe szívünket ifjú
korunk óta.
De hajh, nekünk nem adatott meg, hogy beléphessünk
az ígéret földére: a szabad és nagy Magyarországba, hogy
lássuk annak minden rendű, nemzetiségű és vallású lakóit
jólétben és testvéries egyetértésben.
És mi mégis boldogok leszünk, ha tudjuk, hogy egy
jobb és erősebb nemzedék vált fel bennünket, aki szeren
csésebb letéteményese részint az ősöktől örökölt, részint a
magunkból fakadt reményeinknek és a ki valóra váltja nagy
és nemes vágyainkat.
Zászló, a kit suhogásod meg érint és mindenki, a kit
jó sorsa szárnyad alá vezérel, — fakassz annak a lelkében
kitartó munkakedvet, jellemszilárdságot, önzetlenséget, hűsé
get és szeretetet minden iránt a mi szép, jó és magasztos,
mindenek felett pedig a magyar haza iránt!
És most, mint a kőszáli sas a kék mennyboltozat
tiszta levegőjében, úgy szálljon e lobogó a magyar hazafiság
tüzében megtisztúlt eszmék és önzetlen tettek szolgálatában
a magyar haza üdvére, nagyságára és dicsőségére !
Mindenható Isten, haidd meg buzgó könyörgésünket!
Ámen.
A zajos tetszéssel fogadott fölavató-beszéd elhangzása
után a zászlóanyák és a védnökök, hatásos jeligék kísére
tében, verték be védnöki szegeiket a zászló rúdjába.
A szegbeverési aktus után az egyetemi énekkar haza
fias dalt énekelt, a mely után dr. A páthy István , az intéző
bizottság díszelnöke a következő zárbeszéddel rekesztette
be az ünnepélyt:
T isztelt Ü nnepló K özönség !

A kolozsvári egyetemi ifjúság vezetőinek az az elha
tározása, hogy zászlóért az egész magyar társadalomhoz
fordulnak: nagy és merész volt, ha nem volt csupán könynyelmű. De még ha eredetileg ilyen lett volna is, az a
készség és az a fejedelmi bőkezűség, melylyel a magyar
társadalom a kérést teljesítette és a gyönyörű ünnep, mely
lyel, íme, most fölszenteltük a zászlót: olyan nagy erkölcsi
kötelességeket ró az ifjúságra, melyeket könnyelműen venni
többé nem lehet.
Üres parádékra, fiatal barátaim, ne használjátok e
zászlót, hanem arra, hogy évről-évre minden új egyetemi
3
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polgár fölesküdjék reá. Évente tartsatok nagy ünnepet, a
zászló, a szent eskü ünnepét. És ne tekintsétek egyetemi
polgárnak, a ki a zászlóra föl nem esküdött. A magyar
katonát is fölesketik egy zászlóra; ez a zászló még nem
olyan, a minőt szivünk óhajt. Előbb esküdjenek föl az
egyetemi ifjak szent esküvéssel az egyetemi zászlóra és
midőn esküsznek majd a másikra, akkor is legyen eszükben
korábbi esküvésiik, melynek fogadalmait semmiféle újabb
esküvés el ne törölhesse.
Tegyetek fogadalmat Rákóczi Eerencz, Széchenyi
István, Kossuth Lajos és Deák Ferencz szellemére és idegen
próféták ne legyenek előttetek, hogy azokat kövessétek.
Legyen szent nektek is mindaz, a mi szent volt ama nagy
prófétáinknak. Hogy akarjátok mindazt, a mit ő k ; hogy föl
is áldozzátok, ha kell, mindazt, a mit föláldoztak ők is.
Tiszteljétek a nemzeti múltat, de úgy, hogy tanuljatok dicső
példáiból és okuljatok az elkövetett végzetes hibákon, me
lyek immár négyszáz esztendeje az idegen erőszaknál és
hitszegésnél is erősebb lánczai rabságunknak. Valakikről
azt mondják, hogy nem tudnak okulni, de nem tudnak
feledni sem. Okulni eddig mi sem tudtunk, de feledni annál
inkább. Legalább a jövőben igyekezzetek okúlni, — a fele
désből azonban elég volt egy örökkévalóságra!
Minderre esküdjék meg minden új egyetemi polgár
örökre és föloldozhatatlanúl. Szilárduljon meg ezután mind
nyájunkban az elhatározás, hogy használjuk mi is azokat
az eszközöket, melyeket használnak elleneink. Azokat eddig
nem mindet tartottuk lovagiasoknak; de hogy czélra, a mi
leigázásunkra vezetnek, keserűen tapasztaljuk. Ha párviadal
ban két küzdő közűi az egyik megtartja, a másik sem
mibe sem veszi a lovagiasság hagyományos szabályait, úgy
a lovagiasabb fél menthetetlenül elbukik. „Lovagias magyar
nép“ németül annyit jelent, hogy élhetetlen magyar nemzet!
Munkáljátok ti is mindenekelőtt gazdasági önállósá
gunkat és annak első lépéseit: a magatok körében főleg a
tanulással, az önmegtagádással, az eddigieknél legalább egy
kissé spártaibb erkölcsökkel.
A ki az első lépéseket, bárha aprók, megveti, az a
czélhoz soha sem jut közelebb. Magas ideálokért tétlenül
élni, avagy mindennapi kötelességeket híven teljesíteni: nem
nehéz választani, melyik az igazabb idealismus. És ne csüggesszen, ha eleinte kicsiny az eredmény. Hiszen bármi nagy
volna is, koldus-szegény az, a kinek lelkében csak annyi
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vágy élt és annyi szent törekvés, a mennyi egy gyarló
emberi létnek tenyérnyi körében is megvalósulhatott.
A gyakorlati munkához oda álljatok Ti is, ott ma leg
inkább van szükség küzdőkre. A nagyobb műveltség, a mit
az egyetemen megszerezni módotokban áll, a köznapi fára
dalmakra, a sanyaruságok elviselésére is jobban megedz.
Minden küzdelemben fő az erős akarat. Megboldogult atyám,
a ki szabadságharczunkat márczius tizenötödikétől Világosig
a magyar ágyuk mellett küzdötte végig, mondotta nekem
s azt soha el nem felejtem, az már gyakran adott nekem
erőt, ha már-már ellankadék, hogy hideget, éhséget, a nagy
menetek fáradalmait a vékonyka diákok, egysorban a földmívelők hatalmas fiaival, mindig sokkal inkább kiállották.
A kevésbbé tanult és ezért kisebb lelkiereji't dőlt ki mindig
hamarább.
A műveltség ne válógatósabbá tegyen, hanem elszántabbá bármilyen munkára, bármilyen áldozatra!
Remélem a zászló — igen „a z á s z ló 11, mert ezentúl
kötelezettségeitek szent zálogát csak így szabad nevez
netek — fordulópont lesz a kolozsvári egyetemi ifjúság, sőt
az egész magyar ifjúság életében. A ki fölesküdött a zászlóra,
az nem lehet többé léha, kis munka árán nagyra törtető ;
hanem az odaadja lelke legjavát a munkának, a tanulásnak
és leikével együtt vérét bármely pillanatban a hazának, —
a hazának, de többé nem az idegen hatalom önző érde
keinek. Vessétek meg, a ki léha dologkerüléssel meg fogta
szegni a zászlóra tett esküjét.
Lobogjon elől a zászló s vele mindnyájan legyetek
elől az emberiség nagy küzdelmeiben az által, hogy a ma
gyar nemzetet teenditek minden nemzetek között a legdi
csőbbé ! Úgy legyen!
Az ifjúsági zászló-bizottság este a miniszter úr tiszte
letére társas-vacsorát rendezett, a melyen dr. gr. A pponyi
A lbert miniszter úr, dr. N árai-S zabó S ándor miniszteri taná
csos, dr. gr. B ánffy M iklós főispán, S zvacsina G éza kir.
udvari tanácsos, polgármester és az egyetemi tanács élén
az egész tanári kar is résztvett. A vacsora rendjén dr.
J ancsó G yörgy rector-magnificus a következő beszéddel
üdvözölte a vendég minisztert:
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I gen T isztelt U raim 1

A kik ma részesei voltunk az ifjúsági zászló-avatás
ünnepélyének, jól tudjuk, hogy azzal ifjúságunk érzületét
akartuk nemesíteni és érdeklődését, valamint vágyakozását
óhajtottuk nagy eszményekre irányítani.
Az ünnepségek fénye és zaja azonban elmúlik és a
gyengébb jellem visszahanyatlik a közömbös mindennapiságba, ha nem tudunk neki lélekemelő ideálokat mutatni.
Mi lehetne lélekemelőbb, mint a nagy férfiak élet
története ?
És hol találjuk azokat nagyobb számmal, mint a ma
gyar közélet mezején ?
A magyar ember régi idő óta szakadatlan harczban
él. A küzdelem alakja változó ugyan, de a harcz lénye
gében mindig ugyanazért: a magyarság életéért és jóllé
téért folyik.
Csak természetszerű, ha ennyi harcz és háború nagy
jellemeket termel.
A magyar közélet nagy emberének azonban nem elég
az, a mi bőséges a kiforrott életű nemzeteknél: hogy küzd
jön önzetlenül és vigyen végbe eszményi czélból nagy tet
teket hazájáért és az emberiségért, hanem a magyar állam
férfinak ezeken felül és első sorban a lelkét kell megedzenie
és pedig hova-tovább — sajnos — annál inkább, hog3^ a
szent czél érdekében kibírja az alattomos támadásokat és
nyílt rágalmakat, a melyekkel úgyszólván nap-nap mellett
elhalmozzák.
Ha van, pedig kétségtelen, hogy van erre ékes példa
legújabb történetünkben, úgy senki sem lehet inkább az,
mint az a nagy férfiú, a kit ma szerény körünkben itt tisz
telhetünk.
Minden jogosúlatlan támadás azonban csak még job
ban megedzette a hőst és ma sziklaszilárdan áll a magyar
közművelődés vezéreként hazánk szolgálatában.
Et si fractus illabitur orbis, inpavidum ferient te
ruinae.
Meghajtjuk a rendületlen hazaszeretet, ernyedetlen
munkásság, hazafiúi önzetlenség és alkotó lángész e nagy
példaképe előtt mély hálánk, őszinte elismerésünk, ragasz
kodásunk és igaz szeretetünk zászlaját, azzal a forró óhaj
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tással, vajha jó sorsunk őt még soká tartaná meg műve
lődési munkálkodásunk élén.
Sokáig éljen szeretett vezérünk: gr. A pponyi A lbert .
A lelkes hangú felköszöntő után szólásra emelkedett
dr. gr. A pponyi A lbert miniszter úr és a következő beszédet
mondotta e l :
T isztelt U r a im !

Azokra, a miket a nagyságos Rector úr az én sze
mélyemre mondott, jiem akarok kitérni. Megérdemeltem-e,
nem-e azt az elismerést, melyben engem részesíteni szíves
volt, nem az én hivatásom megítélni; csak annyit mond
hatok, hogy a ki voltam, az vagyok és leszek, ezentúl is
hasonló akarok lenni az én nemzetem sorsához, az én köz
életem sorsához akkor is, ha a küzdelemnek és a mun
kának alakja változik: a küzdelemnek, munkának czélja
sohasem változik. (Éljenzés.) Inkább azokhoz akarok commentárt fűzni, miket a zászlóavatás ünnepélyére vonatko
zólag mondottam. Azzal a jeligével illesztettem be a szeget
az ifjúsági zászló rúdjába, hogy legyenek mindazok, kik az
alatt egyesültek, a független, egységes magyar nemzet szi
lárd erőtényezői! Hogyan lehetnek ? Először az irányok
tántoríthatatlan megtartásával, azoknak ernyedetlen kitar
tással való követésével.
Maga az irány nem áll minden támadás felett. Nem
a külső hatalomtól eredő brutális támadásokat értem, hanem
a magunk életének körében fejlődő támadó okokra gon
dolok. A magunk nemzeti szellemi életének körében felüti
fejét egy új irány, mely nemzetünk történetében csak a
sötét vonásokat választja ki s egyoldalú, valótlan képet
alkotva, azzal szakítani akar s attól elvontan, függetlenül,
kizárólag világpolgári tömegboldogító eszményekért rajong.
Ezt a lidérczfényt ne kövessétek. Nem a tömegboldogítás
ellen van kifogásom, ezt felkarolni kell, de vannak tekin
tetek, melyeket figyelmen kívül hagyni nem szabad.
A' nemzeti hagyományok és azoknak hozzánk leg
közelebb álló részei, a 48,-iki átalakulás dicső hagyományai
utalnak minket a helyes útra, annak a nagy triásznak, a
Széchenyi, Kossuth, Deák triásznak megválasztására, mely
együtt vitte előre a nemzeti erősödést és társadalmi jólét
megalapozását.
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Ebből az együttességből ragaszkodást tanuljunk és
vegyük át a felburjánzó ellenáramlatokból azt, a mi bennük
igaz, a szocziális törekvéseket, de ne essünk túlzásba s mit
a dolog természete elválaszthatatlanná tesz : a nemzeti nagy
ságot és népjólétet, mi is együtt tartsuk szem előtt s akkor
a magyar népnek nemzeti különbség nélküli boldogítását s
a magyar nemzeti dicsőséget, a magyar nemzeti függet
lenség megalapozását kivívjuk. Ennyit az irányról.
De ezt nem elég átérezni, érette fellobbanni, lelke
sedni, olykor fényesen tüntetni! Lelkesedni kell, de e lel
kesedés el ne puffanjon tűzijátékban, annak tüzét focussá
kell tenni, melyet követ a munkás, ernyedetlen törekvés s
ragaszkodik a mindennapi kötelességteljesítéshez. Ez az
ember nyugalmát nagyobb megpróbáltatásra teszi. A min
dennapi kötelességteljesítés szelleme, a komoly munka szel
lemének meghonosítása: ez az, melytől függ nemzetünk
jövője! Nekünk itt egy nemzeti hibát kell kikorrigálnunk.
Az ifjú nemzedéknek abban kell dolgoznia, hogy ebben a
tulajdonságban az állandó, szerény, következetes munkában
egymáson túltegyen. A hazának kell szolgálni, hogy ki-ki
szilárd, tiszta jellemmel, alapos tudással független emberré
váljon, mert függő emberekből független hazát teremteni
nem lehet. (Hosszas éljenzés.)
Ha ti, ifjú barátaim, ifjú lelkesedésteknek és hazafiságtoknak állandó szinboliumot alkottatok a zászlóban,
legyen az jelképe annak, hogy a ti lelkesedéstek és egész
élettervetek cselekvéseitekben férfias komolyságtól van
áthatva, akkor megmunkáljuk azt, mi utolsó szavam hoz
zátok : legyetek mindig hatalmas erőtényezői a független
és egységes magyar nemzetnek! (Hosszas éljen és taps.)
Az este további folyamán fölszótaltak m ég: dr. SzAG yula Kolozsvár sz. kir. város közönségét, dr. M árki
S ándor az ifjúságot, dr. Ó váry E lemér a város vendégeit,
P. A brmiám J ános az egyetemi tanácsot, Ú jváry J ános a
rectort stb. köszöntötte fel.
A mindvégig ünnepies hangulatban lefolyt társas
vacsora végén gr. A pponyi A lbert miniszter úr kíséretével
eltávozott a teremből és visszaútazott Budapestre.
dkczky
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3. FÜGGELÉK.

Az Egyetem i Könyvtár új épületében elh e
lyezendő em léktábla szövege,
a m e ly e t a v a llá s - és k ö zo k ta tá s ü g y i m inisztérium
az 1 9 0 9 . évi m áju s hó 18.-án 5 8 ,5 4 7 . szám a la tt
jó v á h a g y o tt:

I. FERENCZ JÓZSEF
APOSTOLI KIRÁLY URALKODÁSA ALATT
l)R. GRÓF APPONYI ALBERT
VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER
DR. JANCSÓ GYÖRGY
RECTOR MAGNIFICUS
I)R. ERDÉLYI PÁL
KÖNYVTÁRIGAZGATÓ
IDEJÉBEN
KORI) FLÓRIS ÉS GIERGL KÁLMÁN
MŰÉPÍTÉSZEK TERVEI SZERINT
ÉPÜLT 1906— 1909.

A z id ő s z a k i s a j t ó tö r té n e te s b ib lio g r a p b iá ja . Heti 2 óra; szom

baton d. u. 3 5 óráig. Dr. G y a lu i F a r k a s magántanár, az
Egyetemi könyvtári előadóteremben.

40

4. FÜGGELÉK.

Dr. Schneller István ny. r. tanárnak,
a b ö lc s é s ze t-, n y e lv - és tö rté n e ttu d o m á n y i k a r e. i.
d é k á n já n a k je le n té s e a leipzigi eg yetem 5 0 0 éves
fe n n á llá s a a lk a lm á b ó l re n d e z e tt ju b ileu m i ü n n ep 
ség ekrő l.
T ekintetes E gyetemi T anács !
N agyságos R ectok Ú r !

Az Egyetemi Tanács 1125—1908/9. sz. határozatával
engem bízott meg azzal, hogy folyó évi julius hó végén
Leipzigban — az ottani egyetem 500 éves fennállása alkal
mából tartandó jubileumi ünnepélyen — a kolozsvári m. kir.
tudományegyetemet képviseljem.
Hálával vettem már akkor e megbízást, mivel azzal
az egyetemmel jubilálhattam, melyet majd négyévi külföldi
stúdiumom idejében oly gyakran látogattam m eg; a melynek
falain belül magasabb légkörbe ragadott H ildebrandt , L ut hardt , K ahnis , F ritzsche ; a hol tágítá látókörömet R oscher ,
Z iller s belső felszabadulásomhoz tényezőként hozzájárult
S eydel ; a mely egyetemen élhettem át a német-franczia
háború kitörésének felejthetetlen óráit s tanúja lehettem a
nemzeti szellem szent áhítattal és lelkesedéssel, hatalmasan,
méltóságosan érvényesülő megnyilatkozásának. A most is élő
V olkelt és B arth (közelebbi collegák) tíz évvel ezelőtt
nagy szívesen fogadtak és a B riegerrel még Halléban mint
privatdocenssel 40 évvel ezelőtt kötött barátság szálai nem
szakadtak meg, hanem ellenkezőleg bensőbbé váltak bennem
vele, az egyháztörténetnek hírneves, ordókkal ünnepelt, rectorsággal régebben kitüntetett tanárával szemben. Ezzel az
én Leipzigommal jubilálva ülhettem meg születése 500.-ik
évfordulóját.
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S most, midőn emlékezetemben visszaidézve újra
átélem a Leipzigban most megült ünnepélyeket, hálám azok
iránt csakis fokozódik, a kiknek bizalmával és anyagi támo
gatásával részese lehettem ez életemre nézve oly értékes
nagy napoknak. Nagy napok voltak a Leipzigban átélt
napok! Csakhogy ezek napja csakis sötéten fenyegető felhők
áttörése és eloszlatása után virradt rám.
Váratlanúl tornyosultak fel ezek. Még itt, Kolozsvárt
kaptam az ünnepélyt rendező bizottság elnökségétől a szo
bámat megjelölő kártyát, a melyben mint az egyetemnek
tiszteleti vendége lakni fogok. A magyar egyetem képvise
lőjeként jutottam e megtiszteltetéshez s im e! a már csak
útközben — Kőszegen — vett Festordnungban a képviselt
államok közűi ott volt Románia, Bulgária, de hiányzott
Magyarország! Ez vagy a magyar egyetemek ignorálása,
vagy azoknak az austriai egyetemek közé sorolása lehetett.
Azonnal sürgős levelet írtam a leipzigi egyetem rectorának,
a melyben ez alternatíva felállítása mellett utaltam arra,
hogy a magyar egyetemek elhagyása ignorálásból nem származhatik, mivel gondoskodtak már a magyar egyetemek
képviselőinek tiszteletbeli vendégekül való elszállásolásáról,
úgy hogy csakis az utóbbi eset foroghat fenn. Most már
közelebb kifejtettem, hogy Austria mint monarchia nem
létezik, 1867 óta csak Austria-Magyarország van ; hogy a
consulátus, a követség is austriai és magyar; sőt még a
hadsereg is osztrák-magyar; hogy az egység csak egyes
közös ügyekre, az uralkodó személyére vonatkozik. A mint
még a küliigyben is a dualismus el van ismerve, úgy még
inkább érvényesül ez elv beliigyeink, kormányzatunk önálló
ságában, politikai és különösen kulturális tekintetben, úgy
hogy egyetemeink semmi szín alatt sem sorolhatók az
austriaiak alá. Ezért is arra kértem a rectort, hogy e tény
nyel számolva, helyesbítse a Festordnungot olyformán, hogy
a tisztelgő szónokok felhívásakor emelje ki, hogy az illető
szónok a magyarországi egyetemek nevében is beszél s
maga a szónok is hivatalból nyerjen értesítést arról, hogy
e megállapodáshoz alkalmazkodjék. Ezt fejtettem ki, ezt
kértem a rectortól; B rieger barátomnak pedig megírtam,
hogy a mennyiben a Festordnung tévedése ily értelemben
nem helyesbítetnék: én Leipzigot azonnal otthagyom s
egyetemem üdvözlő iratát át nem nyújtom.
E lé p é se m rő l a z o n n a l é rte síte tte m a b u d a p e s ti e g y e te m
k é p v is e lő jé t: A sbóth O szkár p ro fe s s o rt, k é rv e ő t a rra , h o g y
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hasonló értelemben forduljon a leipzigi rectorhoz; s érte
sítettem igen természetesen kiküldő egyetemem prorectorát,
kérve tőle lépésein helyeslő tudomásul vételét. Még útközben
vettem prorectorom helyeslő sorait: de egyszersmind Lip
cséből azt a biztosítást, hogy a kívánt módon fogják érvényre
juttatni Magyarország önállóságát.
Lehet, hogy ez engedmény nem felel meg nem egy
magyar ember várakozásának, a mennyiben az lett volna
a kívánatos, hogy a magyar egyetemek is a tisztelgők sorá
ban önállóan szólaljanak meg. Én is ezt vártam, készültem
is esetleges üdvözlő beszédre, de elállottam e kívánattól, a
mint láttam magát a Festordnungot. E szerint nem volt
külön képviselő szónoka Belgium-, Holland-, Francziaország-,
Olasz- és Spanyolországnak: ez összes államok összes
egyetemeinek, mint a nyugati ccntinens államai egyetemei
nek, csakis egy és pedig általuk megválasztandó szónoka
volt. Tekintettel arra, hogy a leipzigi egyetem a prágai
egyetemből vált ki, a prágai egyetemnek, mint az anya
egyetemnek külön szónoka volt, a ki azonban ,a többi
osztrák és magyar egyetemek nevében is — és pedig köz
vetlenül a német egyetemeket képviselő szónok után —
volt megbízva üdvözlő beszéd tartásával.
Mindezt szem előtt tartva, úgy hiszem, mi is teljesen
megnyugodhatunk néma, de mégis tisztelgő szerepünkkel,
a mennyiben a beszéd után az egyes egyetemek képviselői
egyenként felhíva adták át üdvözlő irataikat a rectornak.
A történeti igazság érdekében egy szomorú tényről is
kénytelen vagyok megemlékezni: arról ugyanis, hogy Prá
gából csak a német egyetem, de nem a cseh egyetem kül
dött képviselőt és pedig azért nem, mivel az egyhangúlag
hozott tanácsi határozat alapján meg se volt híva; nem
azért, mivel éppen az utolsó hónapokban a német egyetem
egyik épületének alapvető ünnepélyét a cseh egyetemi taná
rok bujtogatására annyira megzavarták, hogy az ünnepély
folytatását lehetetlenné tették. Az együttiinneplés ily viszo
nyok között a prágai német egyetemi tanárok jelentése
szerint ki volt zárva. Mily sajátságos, hatalmas a történeti
tények logikája! A cseh chauvinismus, a mint az különösen
Húsz fellépésével érvényesült, űzte ki a németeket először
a német egyetemi, majd a többi városi polgárokat is Prá
gából s most 500 év múlva, jóllehet a tudomány nemzet
közi természetét valljuk —■ a tudós nemzeti jellemének
elismerése daczára •— , e nemzetközi szellem mégsem gyű-
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zedelmeskedett a nemzeti, szenvedélyekkel járó particularismus, a nemzeti elfogultság fölött. Mintha bizony nem
olvadhatna be éppen a nemzeti sajátosságon nyugvó sajátos
stúdium is a generale stúdium szerves egészébe! A közép
kor egyoldalúságával szemben, a mely ugyanis a stúdium
generálét hangsúlyozta, mi is egyoldalúak vagyunk a particulare stúdium hangsúlyozásával s nem találtuk meg, a
mint ezt a leipzigi ünnepély is mutatja, a két ellentét közti
harmóniát, a két ellentétnek egy magasabb, egymást átható,
egymást kölcsönösen fejlesztő organicus egységbe való fel
oldását !
E dissonantiákat csak az élesebb megfigyelés vehette
észre. Az ünnepély maga zavartalan harmóniában folyt le.
A napilapok már előzőleg is sűrűn foglalkoztak az egye
temnek megülendő ünnepélyével.
Az ünnepélyek előnapján, julius 28.-án indultam a
reggeli vonattal Dresdenből Leipzigba. A napilapok dísz
keretben jelentek meg. A „Leipziger Neueste Nachrichten"
H eroux kiváló rajzaival ékesített jubiláló számmal üdvözölte
az ünneplő egyetemet. B ierbaum fenséges ódája az egyetem
díszcsarnokát (Wandelhalle) ékesítő prometheusi képből
veszi tárgyát: az istentől származó, világító, felszabadító
tűz cultusát valló professorokat ünnepelve. L amprecht , a
történetnek híres tanára a „stúdium lipsiense" jelentőségét
tünteti fö l; egyéb czikkek az egyetem alapításával, építke
zéseivel, pénzügyi viszonyaival, kiváló studenseivel, taná
raival, a diákélettel, a professorok néha akaratlan humo
rával foglalkoznak. Az idegen, közönyös utas is érzi, hogy
nagyjelentőségű napok küszöbén áll. Magam oly szerencsés
voltam, hogy a minisztériumnak egyik előkelő hivatalno
kával Utazhattam, ki nevezetesen a díszfogadások, díszebé
dek stb. rendezésével volt megbízva s ki az állami minisz
térium által rendezendő ebédnek ülőrendjét, tervezetét átadta
nekem.
Leipzig zászló- és virágdíszben fogadott. .Szállásom
(Hotel Sachsenhof) íróasztalán már várt reám a tiszteletbeli
vendégek díszes jelvénye (1. mellékletet), az egyetemi jubi
leumi bizottság emlékkönyve, mely az egyetem színeiben
vászonba kötve monographiákban tárgyalja az egyetem
múltját (Die Universitát Leipzig 1409— 1909., Gedánkblátter
zum 28 Juli 1909.); egy borítékban szintén történeti vonat
kozású levelező-lapok gyűjteménye. Még a nap folyamán
megkaptam az egyetemnek 5 kötetes „Festschrift“-jét és
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az akadémia philologiai osztályának vaskos ünneplő kötetét.
Mindegyik adományt a közvetítő könyvkereskedő útján meg
köszöntem írásban. Délben tisztelegtem a rectornál és a
vallás- és közokt.-ügyi miniszternél; felkerestem B rieger és
V olkelt egyetemi tanárokat. Délután megnéztem a régi
városház termeiben rendezett egyetemi kiállítást, a mely
első ilynemű és pedig nagyon sikerült kiállításban végre
láthattam a különböző egyetemek építkezéseit történeti egy
másutánban, az egyetemi életre, nevezetesen ünnepélyes
actusokra, mulatozásokra, viseletekre vonatkozó rajzokat;
láthattam az egyetemek díszöltözeteit, rectori, dékáni jelvé
nyeit, a beaniára tartozó symbolicus kínzó eszközöket;
megbámulhattam a legrégibb és részben igen díszes (wit
tenbergi) matriculákat s gyönyörködhettem különösen G oethe nek, valamint leipzigi tartózkodásával összefüggő körének
festményeiben, rajzaiban. Ötszáz esztendőnek culturalis élete
s nevezetesen ez élet egyetemi vonatkozásaiban vonúlt el
szemeim előtt. Csak azt sajnáltam, hogy a mi egyetemi
életünk — pedig ez is visszanyúlik 1548-ig — egyetlen
egy képben, ereklyében, jelvényben sem volt képviselve.
Estve megválasztották az egyetemek képviselői, így
nevezetesen a németek, azután a schweiziak, a nyugati
continens, továbbá a kelet-északi continens államai, majd
Anglia és coloniái, végre az amerikai államok egyetemeinek
képviselői a következő napnak egy-egy szónokát, nem
különben a tudományos akadémiák és technikai főiskolák
képviselői egy-egy szónokukat az egyetem különböző ter
meiben, a honnan egybegyűltünk az egyetem aulájába és
mellékhelyiségeibe, a hol is gazdagon megvendégelt ben
nünket az egyetem. KLi\GER-nek e jubiláris ünnepélyre
készült nagy kiterjedésű frescója a legellentétesebb meg
ítélésben részesült. A ki gondolatokat és gondolatoknak
színben és alakokban való symbolizálását keresi a képben :
bizonyára a legnagyobb elragadtatással szól e képről; a ki
ellenben görögöket meztelenül egy rakásban ülve, lábaikat
gilisztamódon összefonva el nem képzelhet, a ki H omeros ban nem az exstaticus szónokot, hanem a plasztikusan
alkotó, tárgya és önmaga felett teljesen uralkodó költőt
látja: az csalódva hagyja ott a művész alkotását. Dicsérik
a kép compositiójában a gondolat egyszerűségét, világos
ságát : pedig nem oly egyszerű. A görög világ hatását a
renaissanceban és a még sötétből feléje haladó, innen vilá
gosságot merítendő és a görög világnak (A ristoteles , P lató
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ú tjá n ) h ó d o ló n é p e k e t lá tta m e k é p b e n : h o lo tt N agy S ándor
v a n ra jta , a m in t ARiSTOTELES-nek n y ú jtja a k o s z o rú t! De
n e m a c o n tro v e rs iá k , h a n e m a z is m e rk e d é s é s k e d é ly e s
tá rs a lg á s h e ly é v é v á lta k a z e g y e te m d ísz te rm e i. Itt ny ílt
a lk a lm a m tö b b e k n e k b e m u ta tn i E rdélyi, P osta é s R ichter
co lleg á im sz ív e ss é g é b ő l e g y e te m i in té z e te in k fén y k é p e it.
Ö rü lte m a z o n , h o g y így e tá rs a lg á s k ö z b e n n e m c s a k b e fo 
g a d ó le h e tte m .

A pálmakerti találkozót nem kerestem immár fel, hogy
pihent erővel élhessem át a következő napot. Reggeli 9
órakor az egyetem templomában kezdődött meg az ünne
pély. Teljes díszben, részben pompában, lánczczal, ordókkal
ékesítve foglalták el a templom apsisát az egyetemi tanárok
és a tiszteletbeli vendégek. A szószék alatti helyeket a
király egész családjával, a német udvarok herczegeivel, a
román trónörökössel foglalta el. M üller E rnő alkalmi compositióját az egyetemi templomi énekkar nyolcz hangú letét
ben adta elő hatásosan, mire felzendült a templomot zsú
folásig megtöltő közönségnek hatalmas éneke: „Sei Lob
und Ehr’ dem höchsten Gut“.
Ennek elhangzása után tartá ünnepi egyházi beszédét
d r. R ietschel , titkos egyházi tanácsos, egyetemi tanár, a
kit ez alkalomból a II. oszt. komturkereszttel tüntetett ki a
király. A 36.-ik zsoltár e gyönyörű igéjéből indult k i:
„Nálad vagyon az életnek kútfeje és a Te világosságod
által látunk világosságot".
Az igazság — élet, az igazság
világosság; csak
hogy a tudomány ez igazság felé törekszik, míg az Istenben
megnyugvó hit b ír ja azt. Különösen szépen fejté ki a tudo
mány feladatát: „Die Aufgabe dér Wissenschaft ist das
Belauschen des Vorhandenen, das Enthüllen des Verborgenen, das Verknüpfen des Mannigfaltigen, das Verstehen
des Bestehenden". Az igazságnak ezen kettős háztartása,
elkönyvelése azonban mégsem felelt meg sem felfogásomnak,
sem az ünnepély természetének. Ha a hitben bírjuk az igaz
ságot, akkor nincs igaz értelme az igazság felé való törek
vésnek ; s ha van, úgy a hittel szemben degradálva van a
tudomány s igazolva van a leviták gőgje szemben a törekvő ,
prophetákkal. A szellem e két iránya csak a szeretetben
egyesül, mint magasabb egységben, a szeretet életében, mely
másban él, hogy annak sajátos természetét belső törvé
nyében felismerje, m e g é rtse s minden egyest az általános
nak, a köznek építésére, mint szervet érték esítsen , hogy
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végre is a humanismus, Isten országa létesülésének érde
kében é rv é n y e sítse . Ezzel .természetesen kiemelkedünk a
felekezeti csalhatatlanság köréből s felemelkedünk a keresz
tény vallás magaslatára, a honnan nézve a tudomány és
vallás csak az egy életfunctiónak be- és kilélegzése, elmé
lyedése és elmélkedése, a szeretetnek különböző téren való
érvényesülése. Ily megvilágításban nyer igaz értelmet a
beszéd gyönyörű textusa is s nyer értelmet egyetemi ünne
pélyen a templomi beszéd. Annál inkább felelt meg min
denképpen textusával, zenéjével az a kardal, a melyet még
B rahms zenésített meg. (V. Móz. 4., 7., 9.) Rövid oltári
istentisztelet után a „Nun dauket allé Gott“ szívből fakadó
közéneke fejezte be e megnyitó ünnepélyt.
A közvetlen közelben levő színházba siettünk. Ott
vette kezdetét a tulajdonképpeni ünnepi actus. A színházat
finom ízlés virágdíszbe öltöztette; a színpad tágas, sárgás
könnyű szövetű sátorrá alakúit át, a melynek hátterét a
Gewandhaus zenekara, az egyetem két énekkara (P aulus
és Á rion) foglalta e l ; a két oldalt teljes díszben zászlóikkal
a különböző diákegyesületek képviselői őrizték, e keretben
foglaltak helyet emelkedő sorokban a leipzigi egyetem
tanárai; az első sor közepén a rector magnificentissimus,
maga a szász király, jobbja mellett az ez alkalomból excellentiás úrrá vált rector magnificus, B inding és balja mellett
a közoktatásügyi miniszter, B eck . A földszinten ültek a
többi egyetemek, az akadémiák, a különböző tudományos
és egyéb egyesületek, municipiumok, az evang. egyház, az
országgyűlés stb. képviselői. Nekem a parketten jobbra a
47. számú hely jútott, a bécsi és innsbrucki egyetem kép
viselője közt (az utóbbi medgyesi szász: Ibsen .). A z udvari
páholy és a mellékpáholyok megteltek a királyi család összes
tagjaival, nem különben a már említett udvarok herczegeivel.
Tiszteletbeli vendégek és a többi vendégek, professorok
családjai és vendégei egészen megtöltötték a színház üléseit,
helyeit. A királynak pont 10'/s órakor való megjelenése
adta a jelt Cári Maria Weber jubiláló nyitányának előadására,
a melynek változatos, erőben mindinkább fokozódó thémái
végre, a „God savé the King“ német hymnussá is vált
hangjaiban törtek ki. E hymnus elhangzása után a színpad
jobb oldalán elhelyezett szószékről üdvözölte a rector első
sorban a királyt, a ki az ő főiskolája körében foglalt helyet
s ezzel is annak tisztelendő fejéül vallotta magát. Örömmel,
büszkeséggel és hálával üdvözli a királyi háznak megjelent
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majdnem összes tagjait le a legifjabb nemzedékig, nem
különben a többi udvarok képviselőit, valamint a városok,
az állam méltóságait, az egyetem jóakaróit, összes hallgatóit
s végre azokat a különösen kedves vendégeket, a kik mint
más egyetemek, akadémiák és egyéb tudományos intézetek
képviselői a világ minden részéről megjelentek. Hála e meg
jelenésért. A tudomány ünnepélyét minden más ünnepélynél
komolyabbnak mondva felveti azt a kérdést, hogy miképen
válhatott a leipzigi egyetem ünnepe a világ minden részein
levő egyetemek ünnepévé ? s miképpen magyarázható az,
hogy a szász népnek a tudománnyal hivatásból nem foglal
kozó jelesei is, nemcsak a külső szín szerint, hanem melegen
bensőleg is szintén részt vesznek az egyetem magas ünne
pén ? Az egyetem keletkezése és fejlődése alapján kíván e
kérdésre megfelelni. E nagyszabású fejtegetés alapgondo
latait jelzem legalább a következőkben.
A tudományos ismeret utáni rejtelmes vágyódás intézményileg szervezkedett, a mely intézmény tan alakjában
tanítva továbbította a tudományt. E vágyódás egyetemes,
az egész világgal közös. Ezért is természetes, hogy „a
v ilá g á lla m mellé, mely majd mindig csakis álom és nem
valóság volt és a v ilá g e g y h á z mellé, mely mindig inkább
csak az uralkodási vágy követelményét, mint igazságot
jelentett, a v i l á g i s k o l a lépett, a középkornak egyetlenegy
állandó és igaz — az egész lakott földre nézve jelentős
teremtménye".
Ilyen v ilá g is k o lá n a k érezte magát az egyetem még
az egyház szolgálatában, Aristoteles békóiban i s ; mivel
hallgatók a világ minden részéről özönlöttek e stúdiumba,
magistereit, doctorait mindenütt elismerték, tanárai nem
ismerve az állam határait, hallgatóikkal együtt államból
államba szabadon vándoroltak. Mint világhatalmat a köz
tudat is nemsokára elismerte, midőn a németnek a császár
ságot, az olasznak a pápaságot, a francziának a stúdiumot
ígérte oda.
A békókból nem egyszer martyrium útján mégis csak
felszabadult a stúdium ! A v ilá g á lla m e közben összeomlott,
a v ilá g e g y h á z világát kénytelen volt más egyházakkal is
megosztani: a v ilá g is k o la ellenben f e n m a r a d l s b á tr a n
m o n d h a tó : „nem h a l e l !“ „Sőt megmarad ifjúnak — oly
ifjúnak, mint a kapuin át évente tolongó nemzedékek; s
megifjodik oly mértékben, a minőben lerázza magáról azokat
a békókat, a melyek a tudományos kutatást és tant rész

ig

48

ben emberi hatalmi szóval, részben eszközét durva voltával
megkötötték". A tudomány és tanításának szabadsága az
egyetem hőseinek győzedelmeskedő jelszavává vált.
S e világiskola, a mint kialakult: úgy m e g se m h a lh a t,
mivel az igazság utáni vágy az emberiség lelkében mint
igazi állandó valóság meg van, s mivel „e v ilá g isk o lá k a z
e m b e risé g ez ig a z s á g u tá n i v á g y á n a k ő ssz-sze rv e ze té t képezik ;

az egyetemek pedig e vágynak, e törekvésnek legfontosabb
szervét". E nagy feladat az ö sszes egyetemeket e g y főiskolává
forrasztja egybe, úgy, hogy egynek az ünnepélye a többié is.
De vájjon nem ellenkezik-e ezzel éppen a legújabb
korban mindinkább érvényesülő nemzeti partieularismus
szelleme ? B inding elismeri, hogy igen természetes az, hogy
minden egyes tudós örül azon, hogy nemzete geniusa szerint
dolgozhat s hogyha egyetemével is beletaglalódhatik abba
az államba, mely barátja, legnagyobb fenntartója és védője.
Maga az egyetem azonban ezzel nem lesz állami intéz
ménnyé. „Önálló lelke, sajátos teste van, mindakettő a
maga nemében egyetlen egészen sajátos czélt szolgál. E
czél túl fekszik az állam hatáskörén, a mely a hatalmas
akaratnak szerve, de sohasem az ismeretnek, mint ilyennek
orgánuma". „A f ő is k o la e g y egészen s a já to s , ö n fe jű te r e m t
m é n y , m e ly e t tisztá n e szm é n y i in d ítá s o k m o zg a tn a k s m e ly ly e l éppen ezért s a já to s a n kell elb á n n i. Szerencsés végzete,

hogy az államnak, az ő barátjának akkor van leginkább
hasznára, ha az teljesen megbízik benne és nem kísérli
meg önérvényesűlésének szabadságát a tan és kutatás terén
korlátozni". „P'elvilágosult uralkodók és államférfiak, mélyen
gondolkodó férfiak ezt már régen felismerték" maguk, vala
mint az egyetem üdvére. Mily szép L kibniz szava: „Senki
elől sem zárható el az igazság, mint nem a levegő, melyet
belélekzünk s nem a világosság, a melyet látunk". „A
világossághoz hasonló az igazság, a melyre nézve érdekünk,
hogy mindenkire ömöljön". H umboldt V ilmos pedig amaz
előterjesztésében, a melyet bizonyára a berlini egyetem
alapítása előtt írt, így s z ó l: „ A z á lla m c sa k is a r r ó l g o n 
doskodjék, h o g y a z eg yetem a ta n á ro k m e g v á la s z tá s a ú tjá n
sze lle m i erőkben bővelkedjék (erő és különbözőség) s h o g y
ezek m ű kö d ésü k b en sza b a d o k leg yen ek “. A mennyiben még

egyébbel is törődik — kénytelen bevallani — hogy ez
mindig csakis az egyetem hátrányára van.
B inding ez alapon vonja le a következtetést: „ M in é l
tisztá b b a n m a r a d u n k

m eg

v ilá g isk o lá k n a k ,
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v a g y u n k h a s z n á r a a n n a k a z á lla m n a k , a m e ly a m i o tth o
nunk, A z ig a z s á g h o z v a ló h ű ségü n k a z a z eg yetlen p én z,
a m c ly ly e l m i a ré szü n k re f o ly ó s íto tt se g é ly é rt a z á lla m n a k
ta r to z ó h á lá n k a t lefizetjü k
A z egyetem vílágiskola. Közös az egyetemek, ezek

összes képviselőinek sorsa. A traditio száraz földjét hagyjuk
ott ifjú éveinkben kicsi sajkán, hátrahagyva a gyermek- s
ifjúkor hitét s nem tudjuk, hogy életünk hullámai, szellői
hová vetnek. Erős elhatározással valljuk, hogy a tudás ránk
nézve előbb való a hitnél, hogy megnyitjuk a tudás előtt
bensőnket, még ha kínos is lenne annak behatolása. A
küzdés, nem a czélhoz jutás a mi részünk. A schweizi kis
falusi templom eme márvány-felirata : „Itt halt meg 1443.-iki
augusztus hó ‘2G.-án Francziaország és Austria elleni küz
delemben, legyőzetlenűl, győzelemtől kifáradtan 1300 szövet
séges, frigytárs, az egész hadsereg" — minden igaz igazság
keresőnek sírfelirata. Ezen bajtársi közösség az ünnepély
közösségének, e világünnepélynek alapja.
E világ ünnepély e mellett nemzeti ünnepély is, mivel
a nemzetnek színe-java itt az egyetemen élte át, az alma
mater kebelén tanulmányozása nagy napjait s mivel a szász
nemzet művelt nem zet: a nép műveltségének kritériuma
pedig ama részvétnek foka, a melylyel érdeklődik tudomá
nyos intézetei fejlődése iránt". A szász nemzet dicsősége
ezért s az egyetemnek öröme, hogy közösen ünnepel egye
temével.
A szónok ezt tudja, a jövőt illetőleg pedig hiszi, „hogy
az egyetem fájának majdan ezeréves koronáját is ugyannak
az igazságvágynak vihara fogja átzúgni, mely most rázza
és ifjan megtartja. Bár lenne e hitünk osztályrészünkké!"
A legbensőbb megilletődés és lelkesedés vihara tört
ki a rector e nagyszabású ünnepi beszédére. Mindnyájan
éreztük, hogy nagy napot élünk át, hogy egyetemi sajátos
hivatásunk érzetében megerősödtünk, emelkedtünk!
S hogy a jogtanárnak ez elmélkedése nem volt subjectiv ábránd, hanem a valóságnak, az ünneplők köztudatá
nak megfelelő tén y: ezt az ünnepély lefolyása mutatta.
A vihar elzúgása után ugyanis felemelkedett a szász
király daliás alakja s szabadon, hosszabb beszédben, lelkes
szavakban üdvözölte a megjelenteket, méltatta őseinek az
egyetem körűi szerzett érdemeit. Hálával emlékezett meg
őséről, a harczedzett Frigyes őrgrófról (Friedrich, dér Streitbare), a ki midőn a prágai kivándorlóknak menedéket adott,
4
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a király országa egyik legpompásabb ékességének vetette
meg alapját; különösen kegyeletesen szólott királyi nagy
atyjáról, ki ép oly nevezetes volt mint tudós, mint állam
férfiú és jogász s ki ernyedetlen buzgalommal igyekezett
egyetemét magasra emelni; — kiemelte, hogy édes atyja,
Albert király is, az egyetemnek első rector magnificentissimusa, az egyetemet különösen szívébe zárta. O maga, a
király, örömének ad kifejezést, hogy az egyetem a fejedel
mek atyai gondoskodása reményeinek teljesen megfelelt.
Szíve teljességéből fakadó szerencsekivánataival üd
vözli ezért is az egyetemet s „szere te te és ragaszkodása külö
nös jeleként" kegyének egyéb tanúbizonyságain kívül adomá
nyozza a rectori lánczra való új medaillont az ő, valamint
az egyetem alapítójának arczképével, mely ama köteléknek
legyen symboluma, mely az egyetemet a királyhoz és házá
hoz köti. Kívánja — nagyatyja szavaival — hogy e főiskola
alapítóinak czélzata szerint maradjon meg a tudományt
szomjuhozó ifjúságnak képző intézete, de egyszersmind a
tudománynak, mint ilyennek ápolója. „Ám plántálja be a
felnövekvő ifjúságnak szívébe a jognak és erkölcsnek, a
király és törvény iránti hűségnek, az igaz tudományosságnak
és igaz keresztény kegyességnek érzékét, szellemét: s ez
esetben a szász fejedelmek bizonyára mindenkoron koronájuk
egyik legszebb drágakövét egyetemükben fogják látni".
Elképzelhető, hogy a király lelkes beszédének mily
gyújtó hatása volt. A király ismét tanárai csoportjában foglalt
helyet: a rector pedig méltatva az egyetem és. a Wettiniház egymáshoz való viszonyát a királyt az egyetem hálájáról
biztosítá s fogadalomszerűleg kijelenté professortársai nevé
ben is, „hogy azon lesznek, hogy az egyetemet tudományos
magaslatán megtartsák és lehetőleg ténykedésében fokozzák,
hogy a reájuk bízott ifjú nemzedéket — e szerelmüket és büsz
keségüket — áthassák igaz eszményekkel, az igazság és a
hozzá hasonló magasztos és szent iránti feltétlen tisztelettel,
materialisticus irányú korunkkal adott közönségesnek, aljasnak
ezernyi alakjaival szemben pedig m egvetéssel: a haza, a
király, a császár iránti izzó szeretettel".
A király után az államkormány üdvözletét dr. B eck ,
a vallás- és közoktatásügyi miniszter tolmácsolta, különösen
ékes szavakban. Eszmékben is gazdag' beszédjéből csakis
nehány passust közlök: „egy nép jólétének éltető gyökere
nemcsak a külső hatalom és erő, hanem a kultúra eszményi
javainak ápolása". „Az egyetem hatalmas fájának erőteljes
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gályáiról hullott országunkra szellemi és kulturális élete
fokozódása érdekében a legértékesebb gyümölcsök gazdag
te lje s s é g é „ A küzdelmes múlt után az egyetem büszkesége
ma az, hogy nem a hasznot nézi, nem kioktató szakiskolai
egyoldalúságra törekszik, hanem arra, hogy harmonicus
kiképzés és ideális életfelfogás közvetítése útján akadémiai
ifjúságunkat ellássa amaz igaz fegyverzettel, a mely az
ország szolgálatában, az emberiség üdvének előmozdításában
sikeres munkásságot biztosít". A leipzigi egyetemre is vonat
koztatja a legnagyobb nemzeti hős halála évfordulójának
előnapján az ő szavait, a melyek szerint „hálával tartozunk
a tudománynak és mívelőinek azért is, hogy tűzhelyükön
a német egység tüzét századok óta ápolták". Biztosítá az
egyetemet, hogy hivatala legszebb feladatát az egyetemről
való gondoskodásban látja. Az állam kormánya K lingku
falfestményével, egyetemi zászlóval kívánja e napot emlé
kezetessé tenni. A jövőre nézve pedig fogadalomszerűleg
örömmel ígéri, hogy az ország e gyöngyéről tántoríthatatlanúl gondoskodni fog az állam kormánya.
Ez Ígéret megbízhatóságát a minisztériumnak és a
rendeknek köszönetét mondó rectori válasznak e szavai
világosítják m eg: „Az elkényeztetés egyes embernek nin
csen javára; az egyetemre nézve azonban ennél jobb
elbánás lehetetlen. — Mi mindig ebben részesültünk, sőt
még a szigornak minisztériuma is, a pénzügyminiszter is,
ha az egyetemről van szó,; azonnal enyhébb lelkületűvé
válik".
Az állam után a város ünnepelte az egyetemet. A
múlt küzdelmével szemben kiemelte a polgármester, hogy
a város és egyetem növekedésével, látókörének tágulásával,
műveltsége, szokásai finomodásával: ma az egyetem Leipzigban jól érzi magát s a város egyetemére büszke. Örömmel
vesz ezért is részt a város ez ünnepélyen, a rectornak dísz
polgári okmányt, az egyetemnek szabad asztalra 100.000
márkát nyújt át.
A rector elmés és meleg köszöneté után, a melyben
éppen a városnak nagy hatását az egyetemre hangsúlyozta,
felvonúltak az egyetemek képviselői:
első sorban a németországiaké, a kiknek nevében a
legrégibb egyetemnek, Heidelbergnek rectora, W indelbandt
beszélt. Kiemeli beszédében, hogy az utóbbi évtizedekben
Leipzig eszményileg jár az egyetemek élén. Alkotmánya és
érzülete dolgában megőrzi a múltnak javait, a főiskola cor4'
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porativ jellemét a szabad kutatás és tanítás alapjaként, a
korporativ érzéket, mint a mely az egyest természetesen
betaglalja az egészbe. A mint K linger képe hirdeti, a tudo
mány még ma is tanúihat a görögtől, a görög szellem a
szabadságnak szelleme, mely a szellem országából kiindulva
mozgatja és alakítja a valóságot. Ez egyszersmind a német
egyetemek szelleme, ez érzületi közösség erejében fejezi
ki a többiek nevében a leipziginak múltjával szemben bámu
latát, jelenével szemben háláját, jövőjére szerencsekivánatait.
A beszéd végeztével Heidelberg elsőnek, azután pedig alphabetikus sorrendben felhíva adták át az egyes egyetemek,
képviselőik útján üdvözlő iratukat.
A németországiak után az anyaegyetem P r á g a követ
kezett, a melynek rectora W artenhorsti J aksch lovag (orvos
kari) a többi austriai és a magyarországi egyetemek nevében
is szólott. Kiemelem, hogy ő mint ilyen hivatott fel szólásra
s hogy beszédét is azzal kezdte, hogy ő Prága nevében,
de a többi osztrák és a magyar egyetemek nevében is üdvözli
Leipzigot. A szónok kíséretében felvonúltunk tehát mi is,
mint a magyarországi egyetemek képviselői a színpadra.
A budapesti egyetemet A sbóth O szkár , bölcsészetkari dékán
képviselte, a kihez még G rosz E mil és Ó nody orvostanárok
csatlakoztak.
J aksch tüntetőén fogadtatva, az ünnepély természete
szerint első sorban a német diákoknak Prágából való kivo
nulásáról, illetőleg kiűzetéséről beszélt. W enzel király a
német natiotól még a pecsétet is erőszakkal elvette. Ez a
pecsét mégis valahogy újra a prágai német egyetemre jútott.
Ezt adta át az egyetem még a tegnapi napon díszes ládában
a leipzigi egyetemnek emlékül. A Prágából kivonúlók hajtá
sából fejlődött ki a Wettini fejedelmek oltalma alatt a szász
földben végre mélyen meggyökeresedve a leipzigi egyetem
nek hatalmas törzse, melynek ágai kiterjeszkedtek egész
Németországra. A német kultúra fellegvárává vált Leipzig.
Az anyaegyetem és a többi osztrák egyetemek és a magyar
egyetemek nevében üdvözli Leipzigot s azt kívánja, hogy
a következő 500 éven át éppen ily fényesen fejlődjék Szász
ország, Németország és az összes kulturnemzefek üdvére.
Adja ezt Isten!
E szavak után meghajolással elvonúlva a király előtt,
üdvözlő iratunkat a következő sorrendben nyújtottuk át a
rectornak: Praga, Zágráb, Budapest, Czernovvitz, Graz, Inns
bruck, Kolozsvár és Bécs. Az alphabetum e sorrendnél
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győzedelmeskedett a különben tisztán elismert és méltatott
közjogi helyzetünk fölött.
Az egyetemünk nevében átnyújtott üdvözlő írat magyar
nyelvű szövege a következő v olt:
„A k o lo z s v á r i m .

k ir.

V é r m e z ‘J ó z s e f

T u d o m á n yeg yetem

üdvöt
a le ip z ig i tu d o m á n y e g y e te m n e k

„A stúdium generáléban mint élő szervezetben egye
sülnek a világ összes egyetemei. Mi is, mint ezen testnek
Európa keleti részén a nyugati műveltséget képviselő egyik
legifjabb szerve — ez egység érzetében a legmelegebben
üdvözöljük Európa szívében, a kereskedelmi útak hálójának
egyik legjelentékenyebb központján, „homines civiles et in
moribus bene dispositi“-k körében kivándorló scholarok és
magisterek által alapított leipzigi egyetemet 500 éves fenn
állásának jubilaeuma alkalmából.
Városi, polgári egyetem a leipzigi. A munka a polgár
büszkesége ; a munkával járó vagyonosodáson nyugvó civilisatio, a tudomány és művészetek megbecsülése az igaz
polgár ékessége.
E polgári erények talaján nőtt nagyra a Ti egyete
metek ! lett ma — a munka demokracziájának e korszaká
ban — a vezető egyetemek egyike. Midőn ezt örömmel
elismerjük — kívánjuk, hogy a leipzigi egyetem ily minősé
gében vezetve, világítva a művészetek, tudományok mezején
ad multos annos
Vivat! Crescat! Floreat!
E szöveget C skngkui J ános dr., collega volt szíves
ékes latinságra lefordítani. Mind a kettőt díszes kiállítású
fehér, párnázott bőrkötésbe kötve, pergamen tűm ra, Mátyás
kori initialékat alkalmazva írta le L ázár Ö dön nála immár
megszokott mesteri kivitelben.
'
A mint üdvözlő íratunk beleillett a rectori beszéd és
különösen W undt beszédének keretébe : úgy annak kiállítása
is a többiek sorában megállta helyét.
.
Utánunk a többi egyetemek képviselői következtek:
1.
A schweizi egyetemek (Basel, Bern, Genf, Lausanne,
Neufchatel, Zürich). Ezek szószólója a baseli W ikland, rector,
a német solidaritást hangsúlyozta;
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2. a nyugati kontinens egyetemei (Brüssel, Gént,
Löwen, Grenoble, Lilié, Montpellier, Paris (egyetem és col
lege), Amsterdam, Gröningen, Leyden, Utrecht, Bologna,
Cagliari, Genua, Modena, Palermo, Pisa, Turin, Valladolid).
Ezek szónoka a párisi C huquet franczia beszédében a leipzigi egyetem kiváló férfíai érdemeinek méltatása alapján
(különösen G ellert-cí méltatta) az európai szellemi élet
közösségét hangsúlyozta.
3. A keleti és éjszaki continens egyetemeinek (Sophia,
Kopenhagen, Athén, Christiania, Charkow, Jurjev-Dorpat,
Kásán, Helsinfors, Kiev, Petersburg, Tomsk, Lund, Stock
holm, Upsala) szónoka, az upsalai rector, N orken, Leipzig
iránti hálájukat azzal véli leghelyesebben kifejezhetőnek,
hogy Leipzigot követik, időnként innen visznek márványt
tudomány templomaiknak kiépítésére. Pharusként világoljon
a jövőben is.
4. Anglia és kolóniái egyetemeinek (Aberdeen, St.Andrews, Bemgor, Cambridge, Dublin, Durham, Edinburgh,
Glasgow, Kapstadt, London, Manchester, Liverpool, Mon
treal, New-Seeland, Oxford, Toronto, Calcutta, Melbourne,
Sydney) szónoka, a jókedvű öreg dublini M atraffy , angolul
kezdve, majd anyanyelvén németül folytatva beszédét igaz
angolos humorral a tudomány versenyéről szólt, örömének
adva kifejezést a fölött, hogy ha majd a helytelenül elneve
zett kolóniák az anyaországot a tudomány terén legyőzik.
ö. Az amerikai egyetemek (Aun-Arbor, Baltimore,
Berkeley, Cambridge, Chikago, Jowa-City, Ithaca, Madison,
Minneapolis, New-Haven, New-York, Columbia, Unió, NewYork Unió, Philadelphia, Princetown, Stanford, Charlottesville, Ohio, Worcester, Buenos-Ayres) szónoka, az ithacai
S churmann, német nyelven önérzetesen ad annak a remé
nyének kifejezést, hogy ők, kiket ma még Németország,
Leipzig vezet, a vezetőséget magukhoz ragadják, de csak
azon indítások alapján, melyeket innen nyernek.
6. A keletázsiai egyetemek (Peking, Tokio és Kioto)
szónoka, a berlini császári nagykövet, császári herczeg,
ékes német nyelven ez egyetemek és országok háláját fejezte
ki azon szellemi, tudományos indításokért, a melyeket Német
ország, különösen Leipzig nékik nyújtott, s ezek elismerése
és hálájuk jeleként a chinai nagy Encyklopaediát adta át
az egyetemnek.
Ezek után következtek a tudományos akadémiák, a
régi hallgatók, a birodalmi törvényszék, az egyes politikai
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kerületek, városok, az ügyészek, az orvosok, a szász tudo
mányos egyesületek (a melyek czíme alá sorolták az evang.
egyház különböző fokú hatóságait i s ; — a katholikus egyház
távoltartá magát), Leipzig városa különböző egyesületeinek
képviselői, a kik egymást követő 38 csoportban (egy-egy
szólóval) üdvözölték az egyetemet s nyújták át emléktár
gyaikat, alapítványaikat.
Hogy e tekintetben az egyetemnek mily bőséges ara
tása volt, arról álljanak itt a Festzeitungból kiszedett követ
kező adatok:
Emléktárgyak:
1. A királytól: a rectori lánczhoz mcdaillon.
2. A királytól: a Wandelhalleba a király szobra.
3. Az államkormánytól: Kiinger képe az aulában.
4. Az államkormánytól: az egyetem zászlója.
5. A várostól : a rector részére díszpolgári oklevél.
6. A prágai egyetem től: annak pecsétje díszes ládában.
7. A chinai képviselőtől: a chinai nagy encyklopaedia.
8. A kir. könyvtártól Dresdenben : eodex Bornerianus a
IX. századból. Pál apostol levelei. ■
9. Schweizi 611. com militótól: két ablak 8 czímerrel a
Wandelhalle számára.
10. A birodalmi bíróságtól: Kiinger bronzreliefje.
11. A leipzigi kerületi rendektől : nagy ezüst serleg.
12. A meisseni kerületi rendektől: díszajándék.
13. A szász orvosi kamarától: tabula gratulatoria.
14. Az evang. wend lelkészektől: votiv tábla.
15. A királyi szász történeti bizottságtól: 3 kötetben:
Leipzig szellemi életének története.
16. A szász gymnasiumi tanároktól: Ünnepi írat.
17. A kir. akadémiától (graphikai művészetek és könyv
ipar) : G oethe: Winkelmann élete — in folio.
18. A leipzigi könyvkiadóktól: összes kiadványaik egy-egy
példánya az egyetemnek és intézeteinek külön.
19. A leipzigiak úri esti társasága : Lessing márványszobrá
Seffnertől.
20. A leipzigi magántanároktól: egyetemi zászló.
21. A rectortól: ezüst serleg.
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Alapítványok:
Leipzig városa szabad a s z t a lr a ..............
1 0 0 .0 0 0
Régi commilitók convictusi a l a p r a .......
2 6 .0 0 0
Dresden 12 convictusi állásra (évi 2 8 0 0 Mk.) . .
Chemnitz ösztöndíjra (évi 1000 Mk.)
. . . .
Plauen ösztöndíjra ...........................................................
Zwickau ösztöndíjra (évi 500 Mk.)
. . . .
Szász ügyészi kamara: jogi fakultás privatdocenseinek ösztöndíjakra
Evang. luth. orsz. egyház : theologiai fakultás privatdocenseinek alapítvány.............
13 .5 0 0
Szász bírák és ügyészek egyesülete : külföldi egye
temen tanuló joghallgatók alapítványára .

5 6 .0 0 0
2 0 .0 0 0
1 0.000
1 0 .0 0 0
6 .0 0 0

Mk.
„
„
„
„
„
„
„

?

, A rectornak erre válaszoló beszédéből, a melyben
, mindenkiről sajátosan, minden szó- és adományról hálásan
megemlékezett, csakis két passust — a kezdetéről és a
végéről — kívánok közölni.
Az anyaegyetemhez, Prága rectorához fordulva így
szólt: „Az anya nem részesül ma oly jó sorsban, mint
leánya. Nem a barátságos Leipzigban van otthona. Nem a
tévely az igazságnak halálos ellensége; nem egyszer az
csakis annak álruhába öltözött testvére, ki ha álruháját
leveti: maga az igazság gyönyörű meztelenségében. Az
ismerés halálos ellensége inkább mindig a szenvedély, egyre
megy, hogy ez a fanatismus vallási-e, avagy nemzeti, avagy
politikai. Mert ez elárulja azt, a mit amaz felismer. Báto
rítva a prágaiakat kitartásra, biztosítja őket támogató szeretetükről".
Beszéde végén a leipzigi egyetemnek jutott megtisz
teltetést szépen, mint a z egyetemnek szólót fogja fel. „Be
szédem kezdetén azt mondtam: mi egyetemek együttesen
képezzük az emberi nemnek főiskoláját. A leipzigi egyetemet
a mai ünnep napján ért megtiszteltetések, a melyek kiolthatatlan hálára kötelezik azt, éppen ezért is általában a z
egyetemnek megtisztelései. Ezért is illő dolgot művelek,
midőn ez ünnepélyes órában Leipzig, de egyúttal mind
nyájunk' nevében, a tudomány nevében mindazoknak köszö
netét mondok, kik szeretetük és gondoskodásuk tettei, az
eszközök gyarapítása, utunk egyengetése és szépítése által
vitorláinkat kedvező széllel dagasztották. Jelszavunk ezentúl
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is : altiora petimus ! Nem könnyű a legmagasabb után törni!
Segítőkre szorulunk s segítségükért szívünk teljéből köszö
netét mondunk".
'

S chreck ta n á r ü n n e p i alk alm i k a ré n e k e , a m e ly e t a z
a k a d é m ia i é n e k k a r o k : P aulus é s Á rion e g y ü tt a d ta k elő,
feje zte be é le te m e g y ik le g é rté k e s e b b n a p já n a k ez ü n n e p i
óráit:

Hangulatosan zárta le a napot az államkormány dísz
lakomája, a melyre 800-an voltak hivatalosak. A lakoma
asztali rendjét, az egyesek ülőhelyeinek tervrajzát a ven
dégek alphabetikus névsorával ki-ki már előzőleg megkapta.
Az étlap, a zeneprogramm H eroux gyönyörű czímrajzával
és M ax L ángé remek kivitelű plaquette-je (a miket ezennel
mellékelek), kinek-kinek terítéke mellett volt. A király a herczegekkel és fejedelmi képviselőkkel szintén résztvett e lako
mán. Ő mondta a császárra a felköszöntőt, a közoktatási
miniszter a királyra. A király újra felemelkedett s ez emlé
kezetes, jellemző szavakkal ünnepelte még egyszer az ő
egyetem ét:
„Ő Excellentiájának (a közoktatásügyi miniszternek)
szíves szavaira feleletem: szívből fakadó köszönet. Midőn
e ritka jubileumi ünnepélyek előkészítő lépéseiről értesültem,
nemcsak a kötelesség érzete, hanem a rendkívül nagy öröm
hatotta át lelkemet. Leipzig főiskolája nemcsak a tudo
mánynak messzevilágító, nagyhírnevű művelője, hanem koro
námnak igaz értékű drágaköve ! Kedves egyetemünk jó hír
nevének folytonos fentartásában mindig versenyeztünk : én,
kormányom és az ország rendjei. Az én egyetemem szá
mára a legjobb éppen elég jó. Az egyetem iránti szeretet
és ragaszkodás összes érzelmeit ám hadd foglaljam össze
e szavakban: Az én egyetemem éljen! éljen! éljen!"
Gróf VVitzthum koronaügyész (Generalstaatsanvvalt) és
a bautzeni főpolgármester, rendi tag közt ülve láttam e
valóban királyi fényben ragyogó ünnepély napjának leáldozását. Tűzijáték s világítás mesés színben tünteté fel a
szép Pálmakert helyiségeit, midőn ez emlékezetes naptól
búcsúztam.
Behatóbban referáltam e napról,
az ünnepélynek leginkább kiemelkedő,
mozzanatok napja. Tárgyilag azonban
még fölötte áll emennek. Az első nap

mivel ez a nap volt
hatásában elragadó
a következő nap tán
ugyanis Leipzig, az
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egyetem, a tudomány iinnepeltetésének, a tudomány apotheosisának, a világnak, a világi hatalomnak Leipzig komoly
tudományos törekvései előtti hódolata bemutatásának napja
v olt: míg a másik Leipzignak, az egyetemnek ünnepélye
volt. Amaz az ünnepeltetésnek, emez az ünneplésnek napja.
9 ó r a k o r a z e g y e te m c s a rn o k á b a n (Y V andelhalle) g y ű l
tü n k e g y b e . A p rá g a i re c to r, J aksch és a z in n sb ru c k i' colleg a, I bsen k ö z t a fe je d e lm e k ü lő h e ly e iv e l s z e m b e n lev ő
p a d s o ro k n e g y e d ik é b e n v o lt (2 4 8 . sz.) ü lő h e ly e m . A B achi
tra d itió k b a n fe ln ö v e k e d ő THOMANUs-ok re m e k h y m n u s a n y i
to tta m e g e z ü n n e p é ly t.

A király erre a jelenlevők nevében is üdvözölve a
német császár képviselőjét, Á gost F rigyes herczeget, az
egyetem iránti érzületének kifejezéseképpen átadta a rectornak az ő saját márványszobrát, S effner művészi alko
tását. Dedicáló beszédéből e befejező szavakat idézem : „Az
egyetemhez való tartozásom, mint annak házamból szár
mazó első lelkesült cívis akadémikusa, valamint az a saját
ságos viszony, mely azzal van adva, hogy én vagyok annak
harmadik rector magnificentissimusa, rendkívüli ajándék
tervét érlelte meg bennem. Midőn Magnificentiádnak szob
romat, leipzigi művésznek alkotását átadom: teszem ezt
azzal a kívánattal, hogy bizonyságot tegyen a mostani és
későbbi studensek előtt arról, hogy szivem mily meleg érzel
mekkel van megtelve az én kedves alma materem iránt;
a mit is legjobban M óritz fejedelem e szavaival fejezek
k i: Úgy bánok az egyetemmel, hogy érezze azt, hogy őt
szeretem “.
A rector formás beszédben köszönte meg a király
ajándékát, a mely már most a művész intentiója szerint is
állandóan fejezi ki a királynak vonásaiban egyeteme iránti
kegyes érzületét s mely bizonysága annak, hogy a király
nemcsak mint látogató, hanem állandóan kíván otthont az
ő egyetemében.
Ezt a viszonyt az egyetem is állandósítani kívánja;
ezért is egyetemi zászlója királyi engedélylyel a meisseni
őrgróf színeiben lobog nehány nap óta az alma mater
fölött; ezért is kívánja az egyetem, hogy a WErriN-ház
minden egyes fia legyen fia egyszersmind az egyetemnek.
A király ehhez is hozzájárulván, a rector most G yörgy
trónörökös és F rigyes K kresztély herczeg elhatározását,
annak Ígérete fejében, hogy kézadással kötelezik magukat
engedelmességre az egyetem törvényei és a rector rendel-
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kezése iránt, immatrikulálta őket az egyetem polgárainak
anyakönyvébe, egyetemi polgárokul fogadta.
A TnoMANus-ok kardala (Salvum fac regem . . .) után
W undt tartotta az ünnepi beszédet.

A történetbölcselet magaslatáról, a fejlődés mozgató
erőinek analysise alapján kívánta W undt a leipzigi egyetem
életének egészét megérteni; a múltjából a jelent megmagya
rázni és a jelenből a múlt által irányított divinatióval a
jövőbe tekinteni. Az egyház, majd az állam s most a tár
sadalom szelleme határozza meg a régebbi oekonomiai,
majd politikai, most szellemi corporatiós egyetemet. Leipzig
sajátosságát abban látja, hogy sem egyház, sem állam,
hanem úgy, mint az az olasz egyetemeknél volt, maguk a
scholarok és magisterek alapították az egyetemet: az egyház
és nevezetesen az állam pedig csakis mint oltalmazok és
fentartók szerepeltek. A conservativismus az egységes nem
zeti érzéssel okozta Prágából való kivonulásukat. A léte
zőnek scholasticus feldolgozása és a nyersebb materialistikus munkával adott eldurvulás: ez akadályozta meg Leipziget a humanismus befogadásában és a természettudomá
nyoknak Leipzigban való meghonosodásában. Kívülről hatolt
be e kettős szellemvilág: de ismét a scholastikai feldol
gozás traditiója hozta magával, hogy ez új világ össze
foglalóan dolgoztatott fel s kifejlődött éppen itt szemben az
egyoldalú szakszerűséggel az universalitasnak egyeteme. A
világkereskedelmi város központi fekvésével is kedvezett
emez irányzatnak, az általános műveltség és városi udva
riasság irányzatának.
J ános király, a nagy tudós termékenyíté meg az egye
temet a H umboldt- í eszménynyel: a kutatás és tanítás egye
temi eszményével. Most pedig a társadalom szelleme kopogtat
az egyetem kapuin, hogy nagyobb körök számára is nyíl
janak meg; a tudásvágy, valamint a demokratikus szellem
kívánja ezt. íme előttünk áll a jövőnek divinatiós képe.
Hogy így alakúl-e át az egyetem, vagy intimus jellegét
megtartva, magára a társadalomra bízza a tudomány nép
szerűsítését, ez nyílt kérdés. Az én hitem az, hogy W undtnak nem lesz igaza. Az egyetem az odi profanum elejté
sével a felületesség, a szellem ellapulásának meredélyére
lép, mely az opportunismus, a hasznosság mocsarába süllyed
el. Az egyetem kell, hogy fellegvára maradjon a szellemi
elmélyedésnek és eszményi felemelkedésnek s így egy esz
ményi világnézet kiépítésének, hogy itt edződjék, erősödjék
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odaadó, szabad munkásságra az emberiség vezető nem
zedéke.
E gondolkozásra, controversiákra is indító beszéd után
következtek a díszpromotiók, melyeket közelebbi indokaikkal
az egyes dékánok olvastak fel. Hazánk is két díszdoktort
nyert: S chullerus -L a kiváló tudóst, Nagyszeben városi
lelkészét, a theologiai facultás promovealta díszdoctorrá ; míg
a jogi facultás hazánk jogászvilágának egyik büszkeségét,
a volt kolozsvári tanárt s későbbi minisztert, P lósz S ándor A
promoveálta díszdoctorrá.
A THOMANus-ok elragadó chorusa B ach compositiójával
(Alles, was Odem hat, lobé den Herrn) fejezte be e dísz
ülést ; a melyet csakhamar már 12— 2-ig követett a történeti
díszfelvonulás. Képeit bemutatom. Leipzig egyetemének múltja
történeti hű díszletekben, öltözetekben, színekben vonult el
szemeink előtt — tanúskodva Leipzig igaz történeti és
művészi érzékéről, valamint a hatóságok és a társadalom
nagy áldozatkészségéről.

Este a Gewandhaus hangversenyi igazgatósága része
sítő a vendégeket a gondolható legkiválóbb zenei élvezetben.
N ikisch vezetésével adta e legelső zenetársaság W agner
(Vorspiel zu den Meistersángern von Nürnberg), S chumann
(Nro. 4. D-Moll, op. 120. Symphonia) és B eethoven (Symph.
Nro. 5. C-Moll, op. 67.) remekeit.
A késő est a díszcsarnokban, a mely 15.000 ember
részére ez alkalomra épült, commers-re gyűjtött egybe. Ott
volt a király egész udvarával. A commers vezetőjének
sörös-kancsós köszöntője után a király éltette az ifjúságot,
maga dirigálva a Salamandert. Az énekek szövege külön
könyvecskében volt asztalunkon. A vidám hangulat össze
fért a legszentebb érzelmeknek és gondolatoknak ének útján
való megnyilatkozásával. A rndt éneke: „Sind wir vereint
zűr guten Stunde . . .“ megszentel minden együttlétet.
A commers vezetett le — különösen késő óráiban —
a köznapiság régiójába. A nagy ünnepély véget ért.
Szombaton reggel a rectortól írásban búcsúztam,
köszönetét mondva a vendéglátó és vendégeit ajándékkal
elhalmozó egyetemnek. Újra felkerestem az egyetemi kiál
lítást s a kiállító bizottság felszólítására otthagytam a Kolozs
várról magammal vitt, az egyetemi intézeteket, berendezé
süket (különösen a könyvtárét) bemutató fényképeket, ígérve,
hogy egyenesen hazamenve a magyarországi egyetemi épít
kezések három kötetét beküldőm.
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A délután és az est, mint az esti pir, még egyszer
visszavarázsolta királyi szózatra az egyetemi ünnepélyek
hangulatát. A király, mint rector inagnificentissimus meis
seni várába, oda, a hol az egyetem alapító fejedelme piheni
álmait, hívta meg a vendégek egy részét. A város virág
díszben pompázva fogadott és fényben úszva, a fellegvár
bíborba öltözve s az Élbe tükrében ragyogva búcsúzott
tőlünk. A meisseni dóm különböző idők stílusait szép csar
noktemplomi jellegével uralva és egységesítve mutatta be.
Kegyelettel álltunk a harczedzett F rigyks sírja mellett és az
első tanárok egyikének sarkophagja alatt. Három teremben
volt terítve, gazdagon, királyi pompa mutatósságával. A
banquet-terembe harsonák jelzésével ünnepélyes felvonu
lásban vonult be a" király. Á mint helyet foglalt udvarával,
vége volt a feszélyezettségnek. Polgári kedélyesség a cere
mónia által nem zavart lakmározással honolt itt az ebéd
közben és még inkább a teljesen fesztelen cercle alkal
mával, a mely a második emelet szép frescos falú termeiben
egyesítette az egész társaságot. Megemlítem, hogy én, mint
egyetemünk képviselője, a banquet-teremben a királylyal
szemben levő asztalnál nyertem helyet. Örömmel mondom
ezt, mivel épp úgy az ünnepélyek, mint az államminiszterium, valamint a király által adott ebédek bizonyítják azt,
hogy Kolozsvár képviselője nem ignoráltatott, távolról sem
mellőztetett, úgy hogy a kezdet bántó tényeit az ünnepély
lefolyása, mint nem czélzatosakat, elfelejteté.
Hazajövet tényleg el is küldtem azonnal a magyar egye
temek építkezéseit bemutató három kötetes nagy munkát.
Reményiem, hogy e mű is hozzájárúl ahhoz, hogy
az egyetemi kiállítást sűrűn látogatók rólunk is tudjanak
valamit, tudják meg azt, hogy mi is szent lelkesedéssel,
nemzeti önérzettel ápoljuk a kelet határán a nyugati műve
lődés és tudományosság szent tüzét.
'
Mindezt —1a külföldiek tájékoztatásának a lehetőségét,
a sok szellemi épülés és emelkedés tényét — egyetemünk
tanácsa áldozatkészségének köszönöm.
A mily felejthetetlenek e szép és felemelő emlékek :
épp oly maradandó az a hála is, a melylyel egyetemünk
tanácsa iránt viseltetem s a melylyel maradtam
a Tkts Egyetemi Tanácsnak, a Nagyságos Rector Úrnak
Kolozsvár, 1909 szept. 14.

alázatos szolgája

D r. S c h n e lle r Is tv á n .
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5. FÜGGELÉK.

Dr. Szádeczky Gyula ny. r. tanárnak,
a m a th e m a tik a i- és te rm é s ze ttu d o m á n y i k a r e. i.
p ro d e k á n já n a k je le n té s e , a g en evei eg yetem 3 5 0
éves fe n n á llá s a a lk a lm á b ó l re n d e ze tt ju b ileu m i
ü n n ep ség ekrő l.
T ekintetes E gyetemi T anács !

Egyetemünk múlt évi Tanácsa ad 915— 1908—9. etsz.
alatt alulírottat a múlt tanév végén azzal tisztelt meg, hogy
a genfi egyetem 350 éves jubileumára egyetemünk képvi
selőjeként kiküldött.
Midőn ezen megbízatásért köszönetemet ez alkalommal
is kifejezem, kiküldetésemről van szerencsém röviden beszá
molni azért is, hogy ez némi tájékozásúl szolgáljon azoknak,
a kik jövőben hasonló feladattal fognak szemközt állani.
A genfi egyetem jubileumi ünnepségének sorozata
julius 7-től 10-ig volt kitűzve. De tekintettel arra, hogy
kiküldetésem alkalmával Schweiz egy pár területéhez íűződő
geológiai vágyakozásomat is kielégíteni óhajtottam, junius
2G.-án útnak indúltam és a lugánói-tó környékén, továbbá
Szent-Gotthard két oldalán, Luzern és a Grindelwald kör
nyékén végzett geológiai megfigyelések után julius 7.-én
érkeztem Genfbe, a hol az elszállásoló bizottság tagjai már
a vasúti állomásnál várakoztak az érkező vendégekre.
Ezen nap délutánján az egyetem rectora és tanácsa
fogadta a vendégeket a Hotel National termében, mely
fogadásnak tulajdonképeni czélja a kölcsönös megismerkedés
volt. Ez után este 8 órakor az egyetem theologiai fakultása
által rendezett istenitisztelettel kezdődött az egyetemi ünnep
ségek komoly része, a mely a valóságban a már 5 nap
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előtt megkezdődött egyházi ünnepségeknek hangulatban és
fényben fokozódó folytatása volt.
Az idő nem kedvezett ezeknek a pazar fényű részle
tekkel tarkázott ünnepségeknek, úgy, bog}' mindjárt az első
nap estéjére tervezett nagy tűzijátékot a szakadó eső miatt
nem lehetett megtartani.
Az egyetemi ünnepségeknek legmagasztosabb része,
mondhatnám magva, a következő napon, julius 8.-án dél
előtt fél 10-től 1 óráig a St.-Pierre kathedralisban folyt le.
Ezt megelőzőleg mi kiküldöttek, valamint az egyetem tanárai
és hallgatói az egyetemen gyűltünk össze és országok
szerint sorakozva, az egyetem szép parkján indultunk a
nagy templomba. Útközben a városházán hozzánk csatla
kozott a városi hatóság is. Rendkívül érdekes volt ez a
hosszú, változatos festői részletekből álló menet, a melyben
a külföldi egyetemek és tudományos intézetek képviselői
az ő igen gyakran élénk színű ünnepi egyenruhájukban
jelentek meg. Nagyon sajnáltam, hogy a budapesti egyetem
kiküldöttétől nyert értesülés folytán nem vittem magyar
díszruhát, mert az abban a környezetben bizonyára nem lett
volna „nem komoly és hátrányosan feltűnő", mint a hogy
az előzetes értesülés festette.
A kathedrálisban a megnyitó díszűlés a következő
képpen folyt le : A genfi kanton közoktatásügyének vezetője
nyitotta meg az ülést, a ki után az egyetem rectora, majd
a svájczi szövetség elnöke tartott beszédet. Erre követ
keztek azután a kiküldöttek üdvözlő felszólalásai, illetőleg
az üdvözlő íratok átadása. E czélból az országok betű
rendje szerint felszólított kiküldöttek az impozáns gothicus
ívezet alatt felmentek az emelkedettebb helyen lévő oltárhoz
és beszéd kíséretében vagy a nélkül átadták az üdvözlő
iratot azon kevesek kivételével, a kik ilyent nem hoztak.
En szerencsésnek éreztem magamat, hogy egyete
münknek magyar és latin nyelven készített és nagy pecsétünk
kel ellátott üdvözletét vittem magammal, melyet magyar nyel
ven kezdett, franczia nyelven folytatott rövid beszéd kísé
retében átnyújtottam az egyetem rektorának. Beszédemben
hivatkozva az Alpok és Kárpátok lánczolatára, a melyik
Svájczot és Magyarországot nem elválasztja, hanem össze
köti, a régi időktől fennálló szellemi kapocsra, melynek
révén az ottani világra szóló mozgalmak mihamar Magyar
országba is eljutottak és azokra a szolgálatokra, melyeket
hazánk Európa keletéről jövő veszedelmek elhárításával
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hosszú időn át részesítette földrészünket, a 350 esztendős
múlt után további fejlődést és virágzást kívántam egyete
münk nevében a jubiláló egyetemnek.
Hogy beszédemet tetszéssel fogadták nemcsak az ide
genek, hanem az elég nagy számmal jelen levő honfiak is,
azt abból kell következtetnem, hogy erre hivatkozva később
a magyarok részéről mondandó búcsú-beszéd tartására kértek
fel és mint ilyent, be is jelentettek a rectornak.
Svájcz geologiailag érdekes földje igen sok kiváló
geologus-képviselőt hozott az ünnepélyre, kiket fényes
dejeunén látott vendégül mindjárt az első napon a jubiláló
egyetem geológiai tanára, hova azonban csak megkésve
érkeztünk és a délutáni Garden party-ra, a melyet D e C and o i . l e úr és az akadémiai társaság rendezett a
Vallonban,
egyáltalában nem juthattunk el. Az idő sem volt erre ked
vező és este az államtanács dinerjére voltunk mindnyájan
hivatalosak.
Julius 9.-én délelőtt a Victoria-Hallban tartatott meg
a második ünnepi közgyűlés, a hol a rector megnyitó beszéde
után egyik professor és az egyetem régi hallgatóinak kép
viselője tartott beszédet, mire az egyetem jubileuma alkal
mából a rendkívül bőkezűen osztott kitüntetések felsorolása
következett.
Közelebbről érdekel ennél bennünket az, hogy Magyar
ország egyházi kitűnőségei a többi országokhoz viszonyítva
igen nagy mértékben részesültek tiszteletbeli doktori kitün
tetésben.
Ezen nap délutánján hajó-kirándulás volt a tavon,
mely alkalommal a Genthoodban kikötött nagy társaságot
S aussure urak vendégelték meg. Este pedig az egyetem
adott nagyszabású dinert a vendégek és a meghívottak tisz
teletére a Palais Electoral-ban, melynek csupán a díszítése
ebből az alkalomból — úgy hallottam — 5000 frankba
került. E lakomán vettünk >hivatalosan búcsút a jubiláló
egyetemtől. Ez alkalommal azonban a rector előzetes kérése
daczára egyrészt a svájczi előkelőségek, másrészt a kitün
tetettek képviselői olyan hosszú szóáradatot indítottak meg,
hogy egész sora az országok képviselőinek maradt hátra
búcsú-beszédével, midőn a szünetnélküli ünneplésben elfáradt
publikum éjféltájban oszlani kezdett. Ekkor kellett volna
nekem is búcsú-beszédemet megtartani, ilyen körülmények
között örömmel értesültem a budapesti egyetem kiküldöt
tétől a felől, h o g y A ntal G ábor püspök minden áron beszélni
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óhajt a magyar kitüntetettek nevében. Miután a püspök
úrral érintkezvén, meggyőződtem e hír valódiságáról, vele
egyetértve megkértem a szónokokat felhívó rectort, hogy
Magyarország részéről ne engem, hanem a püspök urat
szólítsa fel.
Julius lO.-ének délelőttjére az egyetemi intézetek meg
látogatása volt napirendre tűzve, mely alkalomból külön elő
adások is tartattak egyes termekben. Mi mineralogusok és
geológusok előzetes megállapodásunk szerint az ásványtani
és geológiai intézetet kerestük fel, a hol érdekes bemuta
tások történtek az üveges kőzetek gáztartalmára és átkristályosodására vonatkozólag, melynek kapcsán élénk eszme
csere indult meg közöttünk a vulkáni működések felett.
Délután szakadó esőben tartották meg az ünnepi lát
ványosságok legmagasztosabb részét, a páratlan fényű és
minden részletében korhűen kidolgozott történelmi menetet,
a melylyel visszavarázsolták az egyetem alapításának idejét
és az azóta lefolyt, az egyetemre nézve legfontosabb ese
ményeket, a régi kutatási módszereket, igazságszolgáltatást,
melynél a bakó szerepét az egyetem egyik kiváló jogászprofessora vállalta magára. Általában véve az egyetemi
tanárok, családtagjaik és a város előkelőségei, továbbá a
deákok szerepeltek ebben a majdnem egy óráig tartott kör
menetben, a mely végigvonúlt a város főbb utczáin. Felejt
hetetlen benyomást tett ez az óriás nézőközönségre, habár
a szűnni nem akaró eső sokat elvett ragyogásából.
Este tűzi-játék és nagy deák társas-vacsora (conimerce) fejezte be az ünnepségek sorozatát.

Ezekben óhajtottam vázolni az ünnepség lefolyásának
sorozatát. A szíves fogadtatásról, arról a fényről, pompáról,
melyet ez alkalommal a jubiláló egyetem és vele az egész.
város kifejtett, alig volna lehetséges hű képet adni. Ezen
a téren a franczia népet semmelyik más nemzet nem
múlja felül.
De mindezek felett kellemesen lepett meg bennünket
az a dédelgetett állapot, a melyben ennek a gyönyörű nagy
városnak egyeteme van, az a kiváló vezető szerep, melyet
az egyetem nemcsak itt, hanem általában a svájczi szövet
ségben játszik. Bőségesen volt alkalmunk tapasztalni, hogy
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Genf városának szeme-fénye az ő egyeteme, a mi érthetővé
teszi azt, hogy Svájczban a kultúra átjárja a legalsó nép
osztályt is, ennek nyomán általános jólét, szabadság fakad,
a mely egyik fontos oka annak, hogy az idegenek itt olyan
jól érzik magukat, mint tán sehol másutt!
Kiváló tisztelettel

Kolozsvár, 1909 szept. 15.
D r. S zád eczky G yula,
egyetem i ny. r. tan ár.

6. FÜGGELÉK.

A Kolozsvári T udom ányegyetem tanító
szem élyzetén ek irodalmi m űködése az 1908/9.
tanév alatt.
A jo y - és á lla m tu d o m á n y i k a rb a n .
1. D r. Lukáts A dolf ny. r. tanár:

A német birodalmi bűnvádi eljárás-javaslatnak kri
tikai ismertetése a „Jogállam" 1908. és 1909-iki évfolyam
számaiban.
2. D r. N agy E rnő ny. r. tanár:

1. Ung. Staatsrecht. II. kiadás. Ulbrich és Mischlerféle Staatswörterbuch IV. köt. 1909.
2. Ung. politische Verwaltung. Ugyanott.
3. Orbán, Le droit constitutionnel de la Belgique
czímű müvének ismertetése, Magy. Társadalomtudományi
Szemle, I. köt. 1. sz.
3. D r. B alogh A rthur ny. r. tanár:

1. Az állam tudománya (Politika). I. kötet. Alkot
mánytan. Budapest, Grill, 1909.
2. A többes szavazat (Jogállam 1908. évi 7. füzet.)
4. D r. N avratil Á kos ny. r. tanár:

1. A társadalmi gazdaságtan és a közháztartástan
vázlata. Budapest, Grill, 1908.
2. A földjáradék. Budapesti Szemle, 1908.
3. Toynbee: Anglia gazdasági forradalma a XVIII.
században. Budapest, Grill, 1909. (Fordítás és bevezetés.)
5*
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5. D r. S omló B ódog ny. r. tanár:

1. Zűr Gründung einer beschreibenden Soziologie.
Berlin, 1909. Walther Rothschild.
2. Die wirtschaftliche Urstufe. (Monatsschrift filr Sozi
ologie, 1909. 3. füzet.)
3. A gazdaság őskorából. (Huszadik Század, 1909.)
4. Das Problem dér Rechtsphilosophie. (Bericht über
den III. internationalen Kongress für Philosophie, Heidelberg, 1909.)
5. Bírálatok a Monatsschrift für Soziologie, az Archív
für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie és a Huszadik
Század ez. folyóiratokban.
6. D r Kolosváry B álint ny. r. tanár:
1. „Automobiljog" az „Erdélyrészi Jogi Közi." 1908.
évfolyamában.
2. „Automobilkárok" az „Érd. Múzeum" ez. folyóirat
1908 évf. és különlenyomatban is.
3. „Esetgyűjtemény; magánjogi praktikumok szá
mára". Budapest. 1909.
7. D r. Kenéz B éla ny. r. tanár:

1. Gazdák és mesteremberek pusztulása. Magyar
Társadalomtudományi Szemle 1908. évf. (Különlenyomat
ban is.)
2. Városaink és a sztrájkmozgalmak. Városi Szemle
1909. évf. (Különlenyomatban is.)
3. Közgazdasági Értekezések. Közgazdasági Szemle
1909. évf.
4. A városok leikéről. Magyar Társadalomtudományi
Szemle 1909. évf.
8. D r. B oér E lek ny. rk. tanár:

1.
Magyar közigazgatási jog I. kötet. Általános rész.
A közigazgatási működés jogi rendszere.
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A z o rvo si k a rb a n .
É lettan i intézet.
I. U dránszky László dr. ny. r. tanár:

A látás élettana 1—465 1. 135 szövegközti ábrával
és két színes táblával. A Szemészet kézikönyvének I.
kötetében. A M. Orv. Könyvkiadó Társulat kiadása. —
Budapest. 1909.
II. Veress E lemér dr. egyet, magántanár, élettani
adjunktus:
1. Les facteurs optiques dans la technique de la
peinture. Arch. internat. de Physiol. Liége, 1908. 25 juillet.
Vol. VI. fasc. IV. 381.—387. 1.
2. Élettani-biologiai czikkek a „Filozófiai Lexicon"
számára:
Csira. Élet, életjelenségek, életerő. Ember, ember
tan. Elektrophysiologia. Élve bonczolás. Epigenesis. Érzék
szervek. Ethnographia. Evolutio, evolutionismus. A faj és
a fajok eredete. Éejlődés. Fejlődéstan. Galton törvénye.
Galvanotropismus. Generatio. Geotropismus. Halál. Heliotropismus. Him és nőstény szervezetek. Hermaphroditaság.
Heterogamia. Holoblastika és hypoblastika. Idioplasma.
Az ingerek és az ingerlékenység. Ivadékváltakozás. Az
izom élettani sajátságai, izomműködés, izomérzés.
3. A medusák mozgásairól. A napolii zoológiái állo
más élettani osztályából. Előadatott az Erdélyi Múzeum
Egylet orvosi szakosztályának 1909. április 24.-én tartott
szakülésén.
III. Reinbold B éla dr. egyetem i magántanár, életés kórvegytani adjunktus:

1. A szarvasmarhavér fibrinjének hydrolysises elem
zése. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvostudo
mányi szakosztályából. XXXI. kötet. I. füzet 1909.
2. Zűr hydrolyse des Blutfibrins. Zentralblatt für die
Physiologie und Pathologie des Stoffwechsels. 1909.
3. Die Rolle des rőten Blutfarbstoffs bei dér Sauerstoffversorgung des Körpers. A XVI. nemzetközi orvosi
kongresszus kiadványai.
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4.
A „Zentralblatt für die Physiologie und Pathologie des Stoffwechsels" magyarországi referense.
IV. Reichart A ladár dr. élettani tanársegéd:
A baktériumok szerepe a felsőbbrendű szervezetek
háztartásában. — A Trencsénmegyei Természettudományi
Egylet Évkönyve XXIX—XXX. évf. 7. 1. 1908.
Leíró és tájbon cztan i intézet.
.

A usterlitz V ilmos dr. helyettes tanársegéd:

1. Az anatómiai nomenclatura. •— Erdélyi Múzeum
egyes. orvost, értesítője". 1908. év. XXX. kötet. III. füzet.
2. Die anatomische Nomenclatur. „Die Heilkunde"
1908 September. 9. Heft.
K órboncztani és k ó rszö vetta n i intézet.
I. B uday Kálmán dr. ny. r. tanár:

1. Ueber die Sklerose dér Magenarterien. Beitr. z.
path. Anat. 44. Bd. 1908.
2. Zűr Kentniss dér haemolytischen Leichenerscheinungen. Centralblatt f. path. Anat. 1909.
3. Aortitis syphilitica készítményeinek bemutatása.
Orvosi szakülés 1909. jun. 5.
II. V eszprémi D ezső dr. egyet. m. tanár, adjunctus:
Negri-féle testek emberi veszettségnél. Górcsői készít
mények bemutatása. Orvosi szakülés 1908. okt. 24.
III. P otocky D ezső dr. I. tanársegéd:
1. Szokatlan lefolyású súlyos rachitis esetből szár
mazó készítmények bemutatása. Orvosi szakülés 1909.
márcz. 20.
2. Két appendicitis esetből származó készítmények
bemutatása. Orvosi szakülés 1908. nov. 28.
3. Adatok a szem trypanosomás megbetegedésének
kórszövettanához. Orvosi Hetilap Szemészeti mell. 1908.
2. és 3. sz.

IV. Z acher P ál dr. II. tanársegéd:
1. Agyalapi vérzés aneurysma-repedés után. Orvosi
szakülés 1909. április 24.
2. Lues congenita érdekesebb esetének bemutatása.
Orvosi szakülés 1909. április 24.
Törvényszéki o rvo sta n i intézet.

I. Kenyeres B alázs dr. ny. r. tanár:
1. Tapasztalatok és kísérletek a színes fényképek
készítésére szolgáló Lumiére-féle autochrom lemezekkel.
(Gyógyászat 1908. 26. sz.)
_
2. A gonosztevők és a fotografálás. (Ügyvédek lapja
1907. 49, 50, 51. sz.)
3. Az új szakértői díjszabás és az orvosszakértői
bizonyítás színvonalának emeléséről. (Gyógyászat 1908.
27. és 28. sz.)
4. Az orvosszakértői működés körül előforduló hibák
(Erdélyrészi jogi közlöny 1908 utolsó és 1909 évi első
negyedének számaiban.)
II. D emeter G yörgy dr. tanársegéd:
Az életkornak meghatározása a csontrendszer, külö
nösen a kéz- es könyökcsontjainak fejlődéséből. (Magyar
Orvosi Archivum 1908. 3. füzet.
S eb észeti klinika.

I. M akara Lajos dr. ny. r. tanár:
1. A máj domborulatában fejlődött echinococcus
elgenyedése folytán keletkezett subphrenicus tályog mű
téttel gyógyult esete. — E. M. E. 1909 febr. 6. ülés.
Értesítő XXXI. k.
2. Pylorusstenosissal és súlyos tartós vérzéssel complikált gyomorfekély. — E. M. E. 1909 febr. 6. ülés.
Értesítő XXXI. k.
3. Esetek a hassebészet köréből. — E. M. E. 1909
márcz. 6. ülés. Értesítő XXXI. k.
II. H evesi Imre d r.:
1.
Borchardt-féle fraise bemutatása Jackson-epilepsia
miatt trepanált eset kapcsán. — E. M. E. 1909 febr. 13.
ülés. Értesítő XXXI. k.
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2.
Klinikai adatok a világrahozott deformitások aetiologiájához. — E. M. E. 1909 márcz. 27. ülés. Értesítő
XXXI. k. 41—55. 1. önálló czikk.
III. S teiner P ál d r.:
1. Freyer szerint operált prostata- és ondóhólyagrák
gyógyult esete. — E. M. E. 1908 okt. 3. ülés. Értesítő
XXX. kötet.
2. A hímvessző és a herezacskó bőrének traumás
eredésű teljes lehántásának phalloplastikával gyógyult
esete. — E. M. E. 1908 okt. 24. ülés. Ért. XXX. k.
3. Multiplex basalissejtü rák a fejtető bőrén. — E.
M. E. 1909 márcz. 20. ülés. Értesítő XXXI. k.
4. Új készülék a suprapubicus cystotomia utókezelé
sére. — E. M. E. 1909 márcz. 20. ülés. Értesítő XXXI. k.
IV. S ándor (stván d r.:
1. A Bardenheuer-féle extensios kezelés. — E. M. E.
1908 okt. 10. ülés. Ért. XXX. k.
2. Mindkét bal tüdőlebeny lövési sérülése. Tüdő
varrat, gyógyulás. — E. M. E. 1908 november 14. ülés.
Ért. XXX. k.-ben önálló czikk. Németül a Deutsche Med.
Wochenschrift 1909. 34. sz.-ban.
3. Térdizület szalagainak szakadása. — E. M. E.
1909 ápr. 24. ülés. Értesítő XXXI. k.
4. Entzündliche Bauchdeckengeschwülst entstanden
um einen aus dem Darmkanal perforirten Fremdkörper.
Deutsche med. Wochenschrift 1908. 38. sz.
V. G yergyai Á rpád d r.:
1. Hypopharynxrák esetek bemutatása. — E. M. E.
1908 okt. 3. ülés. Ért. XXX. k.
2. Bronchoskopia és oesophagoscopia directa. — E.
M. E. 1908 nov. 7. ülés. Ért. XXX. k.
3. Orbitalis szövődménynyel járó iköbölgenyedés
műtéttel gyógyult esete. — E. M. E. 1908 nov. 28. ülés.
Ért. XXX. k.
4. Középfülgenyedéshez társult sinusthrombosis esete.
E. M. E. 1908 nov. 28. ülés. Ért. XXX. k.
VI. V idakovich Kamill d r.:
1. Mastitis chronica tuberculosa disseminata esete.
E. M. E. 1909 febr. 6. ülés. Értesítő XXXI. k.
2. Jelentés a német sebésztársaság XXXVIII. congressusáról. (Tartatott Berlinben 1909 ápr. 14—17.-ig.)
Budapesti Orvosi Újság 1909. „Sebészet" mellékletében.
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S ze m é sze ti klinika.
I. H oor Károly dr. ny. r. tanár:

1. A keratitis parenchymatosa. — Szemészet 1908.
2—3. sz. i
2. Die parenchymatose (interstitielle) Keratitis. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete dér
Augenheilkunde. 1909. VII. Bánd. 7—8. Heft.
3. A szemorvoslás eszközei „A szemészet kézikönyve"
II. kötete számára.
4. Grósz E. egyetemi ny. r. tanárral szerkeszti a
„Szemészet kézikönyv “-ét.
II. B orbély László dr. I. tanársegéd:
A trachoma a cs. és kir. hadseregben. Szemészeti
Lapok 1908. I. sz.
,

III. M arkbreiter Irén dr. II. tanársegéd:

1. Lidveranderung verursacht durch das Tragen
schlechter Prothese. Klinische Monatsbl. f. Augenheilk.
1908 XLVI. Bánd.
2. Traumatikus cyclodialysisek. — Szemészet 1908,
2—3. szám.
3. Traumatische Cyclodialysis. Klinische Monatsbl.
f. Augenheilk. 1908. XLVI. Bánd. August-Heft.
S ziilé sze ti-N ő g v ó g y á sza ti klinika.
I. S zabó D énes dr. ny. r. tanár:

1. A méhbéllés gyulladása és gyógyítása. Budapesti
Orvosi Újság 1909. évi 12. sz. Szülészet-Nőgyógyászat
melléklete.
Ueber Endometritis und dérén Behandlung. Pester
med.-chirurg. Presse. 1909.' évi 23. sz.
,
2. Szerkeszti az E. M. E. orvostud. szakosztályának
Értesítőjét.
■
II. G óth Lajos I. tanársegéd:
1. Fibroma multiplex cutis bei einer Schwangern.
Monatsschrift f. Géb. und Gyn. 1908. Bd. XXVIII. H. 4.
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2. A gerinczvelő érzéketlenítéséről nőgyógyászati
műtéteknél. Gyógyászat 1908. évi 38—40. sz.
Erfahrungen über Lumbalanasthesie in dér Gynükologie. Gyn. Rundschau 1909. III. Jahrg. No. 2.
3. Über die Gefahr dér Luftembolie bei nieinem
Handgriffe. Zentralblatt f. Gyn. 1908. No. 38.
4. Műtétek után fellépő aseptikus hüdéses ileus
physostigminnal kezelt eseteiről. Gyógyászat. 1908. évi
41. szám.
Physostigmin bei postoperativen aseptisch-paralytischen Ileus. Zentralblatt f. Gyn. 1908. No. 51.
5. A többes terhességek jelenségéről. E. M. E. Érte
sítő 1908. évi III. füzet.
6. Ikercollisio egy esetéről. Bpesti Orvosi Újság
1909. évi 12. sz. Szülészet-Nőgyógyászat melléklete.
III. V értes O szkár dr. II. tanársegéd:
1. Die Heissluftbehandlung in dér Gynaekologie.
Gyn. Rundschau 1909. III. Jahrg. No. 7.
2. A női nemi szervek és gyomor bántalmainak egy
máshoz való viszonyáról. Gyógyászat. 1909. évi 20. és
21. szám.
Ideg- és elm egyógyászati klinika.
I. Lechner Károly dr. ny. r. tanár:

1. Einige Anhaltspunkte zűr Behandlung dér Schlaflosigkeit. Wiener Medizinische Wochenschrift 1908. No. 40.
2. A lélek és az alkohol. Előadás az Erdélyi Múz.Egyletnek Kolozsvárt 1908. évi november 10.-én tartott
felolvasó ülésén.
3. Az idegélet köréből. A hivatalnokok idegessége.
— Előadás a Kolozsvári Magántisztviselők Egyesületének
1908. évi deczember 20.-án tartott ülésén.
4. Téves eszméink. Erdélyi Lapok. 1909. II. évfolyam.
2, 3, 4. füzet. Előadás az Erdélyi Irodalmi Társaság .1909.
évi januárius lO.-ikén tartott ülésén.
5. Az alkohol befolyása a gyermeklélek fejlődésére.
Előadás az Országos Alkoholellenes Egyesület 1909. évi
februárius 21 ,-ikén tartott ülésén.
6. Die Klinischén Formen dér Schlaflosigkeit. —
Wien. 1909.
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II. Zsakó István d r.:

1. Graphologiai diagnosis. Orvosi Hetilap. 1908.
évfolyam. 41—43. szám.
2. Traumás behatások okozta bőrfestenyzettségek
elmebajosoknál. Előadás az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvostudományi szakosztályának 1909. évi május 15.-én
tartott ülésén.
III. S zabó J ózsef dr. tanársegéd:

1. Familiáros gerinczvelő-megbetegedés esete. Érte
sítő az Érd. Múz.-Egyl. Orvostudományi szakosztályából.
1908. XXX. kötet. 3. füzet.
2. Az azonosító emlékezés csalódásról. Előadás az
Érd. Múz.-Egylet Orvostudományi szakosztályának 1909.
évi februárius 6.-án tartott ülésén.
K özegészségtan i intézet.
I. Rigler G usztáv dr. ny. r. tanár:

Kísérletek a typhus és a cholera toxinjának és
antitoxinjának előállítására. (Budapesti orvosi újság 1909.
évf. 15—17. szám.)
II. D avidovics J ózsef dr. tanársegéd:

Az oroszországi cholera. Budapesti orvosi újság. 20.
szám.
F ogászati am bulatorium .
Rudas G erő dr. m. tanár:

1. Notes sur le developpement des prismes d’émáil.
Paris 1907. Megjelent a „Comptes rendus du premier
congrés Francais de stomatologie". Publiés pár le Docteur
I. Chompret. Imprimerie Paul Bousrez. 496. lapon.
2. Megjegyzés a foggyökér kezeléséhez. Megjelent
a „Fogorvosi Szemle" 1908. deczemberi számában.
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A b ö lc s é s z e t- , n y e l v - é s t ö r t é n e t t u d o m á n y i
karban .

I. D r. M árki S ándor ny. r. tanár:
1. Magyar történelmi szemléltető képek, szöveggel.
Budapest, 1908. ívrét, 130 lap. (Könyvalakban).
2. A magyarok története. Polg. leányiskolák III. oszt.
számára. (A tantervhez alkalmazta Pallós Albert). Buda
pest, 1909. 8r. 143 lap.
3. Földrajz. Polg. leányiskolák számára. XI. kiadás.
Budapest, 1909. I. füzet. 112, II. füzet 119 lap, III. füzet
112 lap.
4. Rákóczi és az iskolák. Család és iskola, 14—15. sz.
5. Közoktatásunk régi és új iránya. (Megnyitó a
tanárikor október 15. közgyűlésén). Család és Iskola, 18. sz.
6. Danton és Robespierre. Erdélyi Lapok, 2. sz.
7. Ünnepi beszéd márczius 15.-én Aradon. Aradi
Híradó, 11. sz. Arad és Vidéke, 61. sz.
8. Arad eltörűlhetetlen jellege. Arad és Vidéke, 84. sz.
9. Könyvismertetések a Századokban és a vallás- és
közokt. minisztérium Hivatalos Közlönyében.
10. Sajtó alatt: a) II. Rákóczi Ferencz élete, II. kötet.
b) Az ó- és középkor története. (A Műveltség könyvtárában).
II. D r. S chneller István ny. r. tanár:
1. A szabad oktatással foglalkozó értekezleten mon
dott felszólalása annak jegyzőkönyvében kinyomatott.
2. A Londonban tartott moralpaed. congressusra írt
dolgozata megjelent a Congressus: Paper of the morál
paed. Cong. Londonban. Ennek fordítása: a Magy. Társ.
tud. Szemlében.
Felszólalása a Congr. jegyzőkönyvében jelent meg
London.
E tárgyra vonatkozó két dolgozata és felszólalása
megjelent: Kirchl. Blátter Nagyszeben — külön lenyo
matban is.
3. „A londoni morál. paed. congressusról" czimü,
a kolozsvári tanári körben tartott előadást közölte a „Csa
lád és Iskola".
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4. A szabad tanításról. Értekezés megjelent: az
Erdélyi Múzeum folyóirat 1909. I. sz.
5. Szünidei tanfolyamokról. Kőnyomatban kézirat
ként 26 1.
III. D r. H araszti G yula ny. r. tanár:
Felolvasást tartott a M. Tud. Akadémiában f. é.
május 3.-án ily czímmel: „Adalékok a franczia színköl
tészet történetéhez".
IV. D r. Csengeri János ny. r. tanár:
1. Euripides Heraklese és Hippolytosa. (Herakles
Latkóczy Mihálytól). Görög szöveggel, bevezetéssel, jegy
zetekkel. Budapest, 1909. (M. tud. Akadémia).
2. Aischylos Agamemnonja magyarul. Második ki
adás. Budapest, 1909. (Athenaeum.t
3. Goethe Torquato Tassója. Bemutatta a Kisfaludytársaságban. A mutatvány megjelent a Budapesti Szemle
májusi számában. Az egész fordítás a Kisfaludy-társaság
Évlapjaiban és külön nyomatban.
4. Partsch Leukas-ának ismertetése (E. Phil. Köz
löny 1909. I.)
5. Cserép Homéros Ithakéja ez. dolgozatának ismer
tetése a Wochenschrift für. kiáss. Philologie 1909. 12.
számában. Válasz és végválasz a 22. számban.
6. Bevezetés Plautus Foglyok ez. színművéhez a
a kolozsvári Nemzeti Színházban.
7. Előadás a classikus tanulmányok hasznáról a
Kossuth Lajos asztaltársaság estélyén.
8. Részt vett a Nádasdy-pályázatra az Akadémiához
beérkezett pályaművek bírálatában.
9. Latin Nyelvtan 4. és Latin Olvasókönyv 5. kiadása.
10. Szerkeszti az egyetem Latin Almanach-ját és latin
nyelvű átiratait.
V. D r. B öhm Károly ny. r. tanár:
„Mystika az értékelméletben" ez. értekezés a Magy.
Filoz. Társ. Közleményeiben XXX. füzet.
VI. Dr. P ósta B éla ny. r. tanár:
... Az ékszer, fölolvasás az Erdélyi Múzeum Egye
sületben.
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* 2. Kolozsvári Márton és György szent György szobra,
fölolvasás az Erdélyi Múzeum Egyesület brassai vándor
gyűlésén. Megjelent a vándorgyűlés emlékkönyvében egy
kép uáelléklettel.
y 3 . Régészeti tanfolyam az Erdélyi Nemzeti Múzeum
érem és/régiségtárában. Magjelent Erdélyi Múzeum Új
folyam/ III. kötetében.
\/A . Jelentés az Erdélyi Múzeum Egyesület érem- és
régiségtáráról. Megjelent az egyesület 1908. évi évkönyvében.
VII. Dr. Zolnai G yula ny. r. tanár:
1. Plajás. (Magyar Nyelvőr 1908. évf. 275—277. 1.)
2. Révai: Elaboratorior Grammatica Hungarica. Vol.
III. Edidit Sigismundus Simonyi. (Ismertetés a Deutsche
Literaturzeitungban 1908. évf. 29. sz.)
3. Simonyi: Die ungarische Sprache. (Ismertetés
ugyanott 42. sz.)
4. Kettő. (Magyar Nyelv 1908. évf. 415—416. 1.)
5. Képvisel és rokonai. (M. Nyelvőr 1909. 56—61. 1.)
6. A-nek viszonyszó személyragos alakjairól. (M.
Nyelv. 1909. 69—75. 1.)
7. Össze. (Ugyanott 79. 1.)
8. A Magyar Nyelvújítás Szótára. (Bírálat, M. Nyelvőr
1909. 124—134. 1.)
VIII. D r. E isler M átyás magántanár:
Nyomtatásban megjelent: 1. Bethneeman, Zeitschrift
- für hebr. Bibliographie (Frankfurt a. M.) 1908. jul.
2. Cselekedetek kellenek, Magyar Izrael 1908. jun.
8. Az előadás művészete, u. o. 1908. nov.
4. Peres beszédei, u. o. 1909. febr.
IX. D r. G yalui F arkas magántanár:
1. A könyv történetéből felolvasást tartott az Erdélyi
Múzeum-Egylet által az aulában rendezett előadások során.
2. A kolozsvári egyetemi könyvtárt, az új épületet
ismertette a Budapesti Hírlapban s folytatta a könyvtárak
ügyében évek óta szokott agitáczióját, ezúttal a B. H.-ban
hosszabb czikkben bírálta az új népkönyvtárakat s a Múz.
és könyvt. Tanácsa működését. Étre választ kapván a
Magyar Hírlapban, ott felelt egy czikkben. Továbbá az
Erdélyi Muzeum folyóiratban írt bibliográfiái tárgyú kisebb
czikkeket.
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3.
A Budapesti Hírlapban több könyvismertetést írt
tárczában s illetve czikkben.
X. D r. Cs . P app J ózsef m. tanár:

Dante paradicsomát prózába átírta és magyarázta.
(X—203. 1.)
XI. D r. Imre S ándor magántanár:

1. Az újság nevel. „Szilágy" 1908 május (jubiláns
szám).
2. Közgyűléseink és a közönség. „Család és Iskola"
1908. 13. szám.
3. Búcsúszó az érettekhez 1908. Kolozsvári ref. collegium értesítője 1907/8-ra.
4. Általános nevelői gondolkodás. „Család és Iskola"
1908 okt.-nov. (2 szám).
5. A rendszeres nevelés lehetősége. „Népművelés"
1908. 9—10. szám (2 1l i ív).
6. A nevelés sorsa és a szoczializmus ez. egy 12 ívre
terjedő tanulmányból megjelent a „Népművelés" 1909.-Í
1—4 füzeteiben 4'/s ív.
7. Eötvös útja. Ünnepi beszéd 1909 februárius 2.-án
Budapesten az Eötvös-alap emlékünnepén. Közlésre vár
„Erdélyi Múzeumiban.
8. Hivatalos bírálat egy német nyelvi tankönyről.
9. Jövőnk érdekében. „Néptanítók Lapja" 1909. 13.
szám.
10. Kettős tantervű középiskola (Raschke, MindestLehrstoff und Normal-Lehrstoff ez. művének ismertetése).
„Magyar Társadalomtudományi Szemle" 1909.
XII. Dr. B oros G ábor magántanár:
Néhány ujságezikken kívül Corn. Neposa jelent meg
3. kiadásban.
XIII. D r V oinovich G éza magántanár:
1. A M. T. Akadémia megbízásából szerkeszti a
Budapesti Szemlét.
2. Nagyobb szabású „Madách" monographiájából a
Budapesti Szemlében közölt mutatványt.
3. A Budapesti Szemlében írt színházi szemlét s
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bírálta ifj. Szász Károly, Oláh Gábor,
verseit.

Erdős Renée

XIV. D r. P röhle V ilmos magántanár:

1. Tatár nyelvjárási tanulmányok: a) Rövid alaktan
és szövegek, b) szójegyzék (a Nyelvtudományi Közlemé
nyekben).
2. A török irodalom története, a Franklin-társulat
Egyetemes Irodalomtörténetében (IV. kötet.)
3. Karatschajische Sprachstudien: I. Karatschajitsches
Wörterbuch (jelenleg éppen sajtó alatt.) II. Kurzgefasste
Grammatik dér Karatschájischen Sprache nebst Proben
aus dér Karatschajischen Volksdichtung (Lieder und Mar
ciién). Ennek az utóbbinak a végét éppen most tisztázom,
a Keleti Szemlében fog megjelenni.
Ezeken kívül apróbb dolgok:
1. A karacsáj föld és népe (Új Idők).
2. A megifjodott Törökország (Erdélyi Lapok).
3. Jamató lelke (Erdélyi Lapok).
4. Oroszország magatártása, 5. Új hármasszövetség
(Pesti Napló).
A m a th e m a tik a i és te r m é s z e ttu d o m á n y i k a r b a n .
D r. S chlesinger Lajos ny. r. tanár:

1. Bemerkungen zum kontinuitatsbeweise für die
Lösbarkeit des Riemannschen Problems. Jahresbericht dér
Deutschen Mathematiker-Vereinigung, XVIII. (1909), p.
21—25.
2. Drei Briefe von K. Weierstrass an L. Fuchs.
Ebenda, p. 93—99.
3. Bericht über die Entwickelung dér Theorie dér
linearen Differentialgleichungen seit 1865, dér Deutschen
Mathematiker-Vereinigung erstattet. Ebenda, p. 133—266
és külön kiadásban IV-j-133 lap, B. G. Teubner, Leupzig.
4. Sur quelques problémes parametriques de la théorie des équations différentielles linéaires. Atti dél IV. Congresso internazionale dei Matematici, Volumo II. (Róma,
1909.), p. 64-68.
5. Gesammelte matematische Werke von L. Fuchs,
herausgegeben von L. Schlesinger und R. Fuchs. Bd. III.
red. von R. Fuchs; X -f- 460 pp. Berlin, Mayer & Müller, 1909.
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7. FÜGGELÉK.

A tanerők szám a az 1908/9. tanévben.
Karok
megnevezése

Ny.rk.t. Cz. ny. Magán Magán Előadó Össze
Ny. r. t. H. t.
t.
tanár tanító
sen

rk

I.

11

1.

11.

11.

1 I-

Összesen .

lü 14

5

1

11.

1.

11.

1. | 11. 11- 11.

é v b e n

f é
Jog- és áll.tud. karban
Orvosi karbán . . . .
Bölcs.-, ny.-,
tört.-tud. k.
Mathemat.,
term.-tud. k.

I.

9

1

1

8

—

—

—

—

1 26 25

1
—

—

29 29

—

—

31 29

12 12

—

—

1

1, 16 16

16 16

—

—

1

1

9

9

5

5 — — — — 16 16

9

9

1

1

1

1

47 51

6

2

4

4

5

38

5

3

3

1 102 99

1

39

8. FÜGGELÉK.

Segédtanerők szám a az 1908/9. tanévben.
Bölcs.-, ny.-, Math. és ö ssz e 
és tört.-tud. term.-tud.
karban
sen
karban
karban
Orvosi
T a n e r ő

I.

II.

1.

II.

I.

II.

i.

II.

f é 1 é v ben
A d ju n ctu s.....................
Tanársegéd.....................
Tanársegédi megbízott.
Műtönövendék . . .
Díjas gyakornok . . .
Osztály-arcliaeologus .
Segéd-archaeologus . .
Díjtalan gyakornok . .
Díjas demonstrátor . .
Díjtalan demonstrátor .
Együtt

. .

5 5
27 29
—
—
4 6
21 27
— —

2

i

7
3

2

2
6

3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

7 7
35 37
3 3
4 6
21 27

2
1

2
1

—

—

— —

—

—

8

10

2 2
8 10

59 69

4

5

20

21

83 95

—

—

2

2

—

—

2
1

6

2
1

82

9. FÜGGELÉK.

Az 1908/9. tanévben tartott előad ások
kim utatása.
Tárgyak száma

Karok megnevezése

1. félév

Heti óraszám

II. félév

I. félév

II. félév

Jog- és államtud. karban

41

39

124

121

Orvosi karban................

51

43

243

184

Bölcs.-, ny.- és tört.-t. k.

76

63

152

131

Math. és term.-t. karban

44

48

292

315

Összesen . . .

212

193

811

751

10. FÜGGELÉK.

Egyetemi hallgatók létszám a karok szerint
az 1908/9. tanévben.
Hallgatók
minősége

Jogtud.
|| karban

i.

II.

I- é. gyógysz.
növendék .

—

—

II. é. gyógysz.
növendék .

—

—

Összesen . . . ||l562 1362

Math. és
term.-tud.
karban

i.
II.
i.
félé v b e n

I. | II.

fi
Rendes hall-1|
gató . . . .11514 1311
Rendkív. hall
gató . . . . 48 51

Bölcs.-, ny.és tört.-tud.
karban

Orvosi
karban

280 274
5
—

39

2
—

38

324 314

245 234
24
—

—

—

269 241

I.

II.

109 102 2148 1921
#

17

—

II.

Összesen

-

7

7

84

77

48

42

48

42

39

38

—

164 151 2319J2078
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11. FÜGGELÉK.

A h allgatóság szám ának tanévek szerinti
kim utatása az egyetem alapításától kezdve.
T3
N*4»TSI

£

T an évb en

>

’So
o

U1 8 7 2 -3
1 8 7 3 -4
1874—5
1 8 7 5 -6
1 876-7
1 8 7 7 -8
1 8 7 8 -9
1 8 7 9 -8 0
1 8 8 0 -1
1881—2
1 8 8 2 -3
1 8 8 3 -4

I.

o
o

■Cl g

i/i

CJ — ‘0 /

— tí
£ b2

f é
SS

kar o k b a n

c
4cn>
(V
N
o

173
158
154
135

27
28
46
41

43
39

32
26
52
46

51
48

66

66

52

64

II.

170
163
187
170

55
48

67
56

1.
II.

164
152

65
57
74
74

67
62

62
61

385
331
367
349

I.
II.
I.
II.

185
170

81
79

72
70

62
54

66
68

11.
1.
11.

I.
11.

I.

I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.

21

16

208

72

193

68

212

88

74

194

87
96
90

68

228
217

71
64

N
V)
JP*'! 'Q
J
k_
ÖjO
o

253
228

5
5

295
271
342
327

11

18
24
26
32
32

Q
ci>
nJ

s
bo
w
258
233
306
289
366
353
417
363

24
23

391
372

373

23
24

60
52

406
381

16
19

423
397
422
400

62
53

436
402

26
25

441
440

29
28

434
411

22
20

400

462
427
470
438

225
207

100

67

93

68

46
39
42
43

227

93
94

71
59

39
42

430
417

26
24

456
431
456
441

235 108
224 104

66

33
27

443
413

23
23

465
438

222

58

6*

te
te
X
XX
X
k-kk-k
C
n
cn
k^ te

X xX
te

■_*1—
k- te
te te te
oo te
4* -1
ote O
te
X -J
OC
4>
4*X
00
n te
^ 4* 8 $ eo
•— O
© eo
o

cn
en1
k-kÜ

XX
XX
XX
X
—
3CT’ —
3x -J

90
84
80
88

87
86

OÖS

te
te0
te
0
4*te

X
S2
en

Együttesen

cn
x CnX
x Ü
CnX
l©
x en
en
enoo
c en
en 4*4*
X
—
k- en
oo en 4* 4*
te en
te en
x X
XO
oi3te
te 44*-3
te xte X
xX
te xX 4*
oo
4 4*Cn
CT’ te 4* te x -3

k^ k—
4*OC
n te
4* x Se xx o--j 05
-a
??x -o
O
X
4*0
te xC
te oo eo X
4* X
n l i

O Bölcsészet-,
nyelv- és
X történettud.
su
13 Math. és
term.-tud.

Orvosi

Jogi

Félév
f<
N

:

H
p
3
C
<D*
cr
(D
3

Gyógyszerészt.

91
84
105
97

O
4* 00
■^4eo X X C
XX
CT<-O O
XOoo
4* O
—
3O
OO
’ 4*
4*4*
CO O
W’oo
oo oo
00oo
4 eo
XOO
004*
xnü
cn’ -0-3
c C
x-o oo
Xnen
X en
OO4*
X 4*
OO4*
—
3 4*
en 400 4*4* te 00

81
80

Összesen

32
30

_. ^
wc’
h- te O •—
X x -3 *nC
cn 4*
XX C
X cn
CT’ C
4*
Cn XQ
4*CT’ 4*4* X
4*X
4 4*CT’ 4*4- 4*4*
X
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C
n
X
4*
S -3
X 4*
C
4*
Xni cn
4*0
D•4*
•jc? te x O’ 05
—S
XX
CD
’ 4*
4* X X
te O X
C
te 4* O
X X
X X
Cn ►
—
IC en X XX
X X X -3
—
3 X ÖO© te 00

X
X Ct
eo oo
oo
oo OOoo te
C
T«-3
ooC
xn eo
x 4*
*- eo
X 4*■* cn
x ooeo
te x oo
X eo
X oo
te oo
en O
OX
OOro
ro te
X te
X

X

te
ro
4*
—
3un
03
_ __
k4*©
-»te

te te
xo oo
te
*-kk-k
O
O
CT*
XX

8

te
te
te
en
en te
en
cn
h- en
xoo
..
O
O4*
te te
k—
k—-3
X

8—
111
X

te te
O
ooO4*
eo
oo
oo
oo x

k-*
88
C
IIT’
X

u-k
88
X
§5
-3

X
X
o

te
te3 te
te
4*—
te3X
x
—
te-o
1-* k-k k-kk-k
4*
4*en
k-. 4*
te XO

te

X
X

60
57

-3
1 —
-3J X
OO<
4*

k-k
gs
4*
1
C1n

eo
oo oo
©
4te
eo 4*
4* © oo
-kki—
kk—k
eo
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te te
oo - te
X -3

X
X
Y
X

44*
* 4“0
*- 00
4- eo
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O
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8
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4*.-o
—88
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x
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|
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X
X
X
1
-o

k-k
«
te
oo

X
C
-3D
X

X
OO
4*

k—
X X
xX
$
x

63
58
65
66

o k b a n

3
Ol
(A
01
N
CA
o

N
CA
>) ubC oi
•O 1/1N
O>,

Együttesen

kar

Math, és
term.-tud.

töJ
(Li

Bölcsészet-,
nyelv* és
történettud.

>
—

ISOAJQ

Tanévben

Jogi

85

61
58

1754
| 1598

1902-3

I.
II.

(

1181 134
1061 122

254
236

124 1 1693
1540
121

1903-4

I.
II.

1333 122
1295 118

267
213

134
125

1856 1 69
1791 I 64

1925
1855

1904-5

I.
II.

1646 140
1529 135

297
289

137
125

2220
70
2078 ! 67

2290
2145

1905

I.
II.

1687 182
1539 176

304
290

133
114

2316
2119

80
82

2386
2201

1701 214
1547 211

300
273

116
108

2331
2049

79
82

2410
2131

Ii.

1644 252
1407 240

305
284

120
109

2321
2040

83
88

2404
2128

i.
Ii.

1562 285
1362 276

269
251

116
109

2232
1998

87
80

2319
2078

6

1906-7
1907-8
1908 - 9

i.

86
i

12. FÜGGELÉK.

Az egyetem től távozási vagy végbizonyítvány
nyal m egvált hallgatók szám a az 1908/9. tan
évben.
Orvosi
karban

Jogi
karban

Kivétetett
I.

I.

II.

II.

fé

Bölcs.-, ny.és tört.-tud.
karban

i.

II.

M ath. és
term.-tud.
karban

i.

II.

összesen

I.

II.

73

53

é v ben

Távozási bízónyítvány. .
32 18 28
Végbizonyítvány . . . . 245 268
1

18

8

9

5

8

23

5

55

4

20

255 366

összesen . . . 277 286

41

13

64

9

28

328 419

29

13. FÜGGELÉK.

A tandíjm entes hallgatók szám a és az elen 
gedett tandíjak összege az 1908/9. tanévben.
Élvezett tandíjmentességet

Egészen
i.

II.

Félig
I.
f

Az elengedett tandíj összege

I.
II.
é 1é v b e n

II.

Egész
évben

Jog- és államtud.
karban............

45 26 78 65 6.167 ’ — 3.927-50 10.094-50

Orvosi karban . .

26 23 21 42 3.460' — 4 .1 6 9 - 7 .6 2 9 '-

Bölcs.-, nyelv- és
tört.-tud. karban

59

Math. és term.tud. karban . .

30 32 12 16 3.391 50 3 . 6 9 3 - 7.084-50

68

10 13 6.216-50 6.672' — 12.888-50

S

SS

oo

Összesen............. 160|l49 12l|l36 19.235'-

37.696-50

14. F Ü G G E L É K .
A z

A kar neve

19 0 8 /9 . ta n é v i ta n d íj, k a r o k

A befolyt összes
tandíj
I. félév | 11. félév

K

f'

K

f

A kincstári
járulék levonása
után fennmaradó
összeg

Az államkincs
tárba fizetendő
járulék
1. félév

K

f

11. félév

K

s ze rin t.

f

I. félév

K

f

II. félév

K

f

A tanároknak
a tandíjból fedezendő
páratlan korpótlékai
és szem élyi pótlékai
összege

I. félév

K

f

11. félév

K

f

A tanárok
között kiosztott
tandíj
I. félév

K

f|

II. félév

f

K

I
Jog- és államtudományi . . 83.580 — 74.587 50 27.860 — 24.862 50 55.720 — 49.725 — 17.566 67 16.600 01 38.153 33 33.124 99
Orvostudományi 15.388 _ 16.405 50
Bölcs.-, nyelv-és
történettud. . 20 337 — 11.487 —
Math. és természettudományi 19.945 50 13.719 —
Az összes karok
magántanárai
3.295 50 3.783 —

8.315 _ 8 730 _ 2.486 _

1.982 _

7.658 — 11.710 67 9-825 67 4.210 33

523 33

5.029 50 5-468 50 10.059 ___ 10-937
6.779 —

3.829

13.558

6.648 50 4.573 — 13.297
1.098

-

___

9.146 — 8-466 — 6 756 — 5.490 — 4.171
2.522 —

1.261 — 2.197

—

—

—

"
Összesen . . 142246!50 119982 — 47.415 50|39.994
Egész tanévben

262.228 K 50 f.

87-409 K 50 f.

—

94.831

—

"

2.522 —

46.058 34 41.911 68 52.536 66 42.323 32

79.988

174.819 K -

— 2.197

—

f.

87.970 K 02 f.

94.859 K 98 f.

15 . F Ü G G E L É K .

Jog- és államtud. karban

778 122

—

—

—

Orvosi k arb an ............

összesen

Paedag. vizsg.
—

1
! Szigorú vizsg.

| Szakvizsgálat

1
1

1

|

j Gyógyszerészi
: elővizsgálat
ji Gyógysz. mes; téri szigorlat

|| Alapvizsgálat

T a rta to tt

! Államvizsgálat |

ö s sze g e a z 19 0 8 /9 . ta n é v b e n .

1

V izs g á la to k

3171 3971
132 201

Bölcsészet-, nyelv- és történettud. karban . . . .

—

—

—

—

—

—

Math. és term.-tud. karban

-

—

166

—

—

—

7 173

—

—

—

71 238

Középiskolai tanárvizsgáló bizottság előtt . .
Összesen

96 —

874, 122 166

69

71

71

15

15

33964598

88/*

16. FÜGGELÉK.

A vizsgálatokról és szigorlatokról a jog- és állam tudom ányi karban.
I.

Államtud.
Pót 11-ik
alapvizsgálat államvizsgálat

összesen
vizsgálat és pót
vizsgálat

■ Jogtud.
Államtud.
Jogtud.
pótpótállamvizsgálat
államvizsgálat
államvizsgálat
j elfogad
j tatott i

! tartatott

! elfogad
j tatott

elútasíttatott

81

48

64

48

38

25

9

8

8

3

2

2

277

195

82

11-ik félév . .

275

237

9

9

259

185

15

10

38

21

3

3

18

10

6

6

623

481

142

összesen . .

327

275

32

32

340

233

79

58

76

46

12

11

26

13

8

8

900

676

224

100%

6 8 *5 3 %

91-70/u

6 0 *5 « /o

7 3 *4 2 %

I

1
! tartatott

tartatott

77-540/0

5 0» /o

: tartatott
j

23

elfogad
tatott

23

■0o3 £2
—
ao o
^2 3

! elfogadi tatott
1
! ~
'
j tartatott

38

tartatott

52

tartatott

I-ső félév . .

Id ő sza k

tartatott

: tartatott

í

elfogad
tatott

elfogad- 1
tatott j
i

elfogad- 1
tatott j

elfogad- 1
tatott j

11-ik
Pót I-SŐ
alapvizsgálat- alapvizsgálat

1-ső
alapvizsgálat

Vizsgálatok.

100%

75-1 l»/o

II. S z i g o r l a t o k .

170

64

34

93

52

38

37

32

22

26

14

12

11

8

4

5

4 —

— -

11-ik félév . .

386

241

423

263

402

185

332

300

112

54

166

81

72

70

53

43

41

14

24

23

17

9

5

4 —

—— — — — -

Összesen . .

611

387

695

427

586

274

510

470

176

88

259

133

110

107

85

65

67

28

36

34

25

13

10

8 —

63*34o/o
. I-ső
„
,

1
61*44oj0

46*76%

92-16o/o

félévben
tartatott...............
„ elfogadtatott..............
, elútasíttatott..............

1138
748
390

51-7»/o

51-3.50,0

76-47»/„

97-27o,„

41-8o/o

97**22%

11-ik félévben tartatott......................

65‘73%
34'27°/°

>

„
.

elfogadtatott.............
elútasíttatott.............

52«/o
2033
1287
746

63'40°/o
136*tíO°/0

— — — — —

*
Az
,
,

1

1 — —

1

1138

748

202

81

—

283

— —

2033

1287

357

141

—

498

-

3171

2035

559

222

—

781

1 — — — —

— — — — -

__ _ — —
— — —

80o/„

1

összesen

elfogadII tatott
1,
II tartatott

178

kánon-doktori

tartatott

89

államtud.-doktori

elfogad
tatott

184

szigorlat
és
pótszigorlat
jogdoktori

tartatott

164

cj **

Í2
Öfi 0

03

O k le v é l k i a d a t o t t

elfogad
tatott

tartatott |
i
elfogad- !
j tatott

272

"o llo TZ
.<+—C3

Ö sszesen

tartatott

elfogad
tatott

146

elfogad
tatott
!| tartatott
1 elfogad1 tatott
j tartatott
I elfogad- ]
| tatott '
il tartatott
j elfogad1 tatott

tartatott 1

225

•Ü
03 ^
Öfl o

1

1-ső félév . .

elfogad
tatott

elfogad
tatott

1 szigorlat

törté poli
II-ik
I-SŐ
pótpótnelmi
tikai tételes szigor szigor szigor szigor
szigor
szigor szigor
lat
lat
lat
lat
lat
lat
lat
elfogad
tatott

pót
szigorlat

tartatott |

pót
szigorlat

I tartatott

faríafott
. _
elfogad
tatott

Ilik
szigorlat

|j tartatott

I-ső
szigorlat

11-ik

1

szigorlat

pót
szigorlat

tartatott 1

tartatott |

tartatott |
. . .1
elfogad
tatott

1-SŐ
szigorlat

elfogad
tatott

szigorlat

pót
szigorlat

Honosító szigorlat

Régi rendszer szerinti

tartatott |

szigorlat

Ill-ik
szigorlat

tartatott j
i
elfogad
tatott

Időszak

11-ik

tartatott |
______ i
elfogad
tatott

.
1-ső

Jogdoktorság után
államtud.

Államtud. doktorság után jo g 
tudományi

Álla m t u dóm á n y i

J o g tu d o m á n y i

lOOo/o

egésztanévben tartatott . . . .
.
n
elfogadtatott. .
„
,
elútasíttatott. .

64 19%
3171
2035
1136

6419%
35'810/0
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17. FÜGGELÉK.

V izsgálatok sikere az orvosi karban.

-•---- ~

- ' ‘"

o
tü

----- ;---=—' —

|l V isszautasít-

Szám

V iz s g á la to k

Elfogadtatott

Pótvizsgálat

Régi rendszerű 1. orvosgyakorlati
szigorlat.........................................
Régi rendszerű II. orvosgyakorlati
szigorlat.........................................
Régi rendszerű III. orvosgyakorlati
szigorlat.........................................

1

1

—; i

i

5

5

1

1

Újrendszerű I. orvosi szigorlat. . .

72

50

22

19

10

9

1

„

II. orvosi szigorlat. . .

28

25

3

5

4

,

III. orvosi szigorlat. . .

25

18

7

6

6

I. Gyógyszerészmesteri szigorlat .

38

32

6

1

1

II. Gyógyszerészmesteri szigorlat .

31

25

6

13

11

—

2

90

18. FÜGGELÉK.

V izsgálatok sikere a bölcsészet-, n yelv- és
történettudom ányi karban.
Doctori
szigorú
i vizsgálatra
állott

Elfogadtatott

15

Vissza-

Visszalépett

útasíttatott

15

—

—

19. FÜGGELÉK.

Vizsgálatok sikere a m athem atikai é s term é
szettudom ányi karban.

M

(A ”O

N ‘TO
>

•o
C
Ö
W
>

<U

o.

3

w

Doctori szigorú vizs
gálatok ................

7

7

Gyógyszerészeti elő
vizsgálat .............

166

155

11

91

20. FÜGGELÉK.

Az 1908/9. tanévben a tanárképző-intézetbe
beiratkoztak.

Ö sszesen ......................

3
3

1 7
3 12
1 9 3 13
—
— — —
— 1 — 1
—

3
6

—

1

—

1
1

3
9

—

2

1
1
2

1
2
6

Összesen

3

—

1

—

3
3 —
3 — 4
9 2 12

1
1

—

8 4 20
—- — 1
— 1 — 1

—

1

előkészítő

4 3 ' 9
3 3 9
1 13 — 14
—
1 — 1
1 — 1
2

4 14
2 4

8

rendkívüli

1

| Összesen

előkészítő

| rendkívüli

rendes
Classica-philologiára...................
Magyar-latinra............................
Magyar-németre.........................
Magyar-francziára......................
Magyar-románra.........................
Magyar-történetre......................
Latin-németre...............................
Latin-történetre............................
Történet-földrajzra......................
Természetrajz-földrajzra.............
Természetrajz-vegytanra.............
Matliematika-physikára............
Latin-görög-pliilosophiára . . . .
Magyar-latin-philosophiára . . .
Magyar-latin-görögre................
Magyar-német-latinra................
Magyar-német-francziára . . . .
Történet-latin-philosopliiára . . .
Történet-földrajz-latinra.............
Term.-rajz-földrajz-vegytanra . .
Mathem.-physika-geometriára .
Mathem.-physika-vegytanra . . .

! rendes

A II. fél
évben

Az I. fél
évben

—

1

1

1 2
1 1
8 10 8 26
2 — — 2

1 — 1
— — — —
1 — — 1
—
— 1 1
—
1 1
— 1
1

1 — 1
1 1
1— 1
2 — 2
1 — — 1
— 1 — 1
— — — —
1 — — 1

20 44 24 88

20 54 19 93

—

1 1

—

21. F Ü G G E L É K .

Az 1908/9. tanévben a kolozsvári országos tanárvizsgáló bizottság előtt állott

Ö sszesen ................

2
2
1

2

—
1

—

4
7
9

11

1

10

7
5

3
—

4
5

—
5
—
5

—
—
—

14
4

7

—

2
20

14

2

3

1
6

12
1

3

4
4
—
5
_
—

1

5

96

19

77

71

9

62

25
—

2

7

Megjegyzés

>
ZJ

2

O
A) A la p v izsg á ra állott 96. Ebből
7 1
10 j róm. kath. 31, ref. 18, ág. ev. 28, uni7 ! tarius 6 , izr. 5, gör. kath. 7, gör. kel.
1

8

8
2

9

10

“

1

2
2

7

3

o
ec

i 1. Nő 5.

—

—
9
18

—

1
2
1

—
—
—

2
2

10
10

! sikerrel |

| sikerrel

bukott
1

| állott

í

sikerrel ■

_

bukott

4
9
9

Szakvizsgára ; Paed. vizsgára
állott

G örög-latin......................
M agyar-latin...................
M agyar-ném et................
Magyar-latin-román . . .
Magyar-német-román . .
Magyar-franczia.............
Magyar-román................
Magyar-történelem . . . .
Német-latin......................
Német-franczia................
Latin-történelem.............
Történelem-földrajz . . .
Természetrajz-földrajz . .
Természetrajz-vegytan . .
Mennyiségt.-természettan
Mennyiségt.-ábr.-mértan .
Harmadik tárgyból. . . .

1 bukott

_

i

S za k o k

állott

Alapvizsgára

10

1
1

—

5
—
4
9
7

—

—

6

—

4
4

1
1
1

10

4

6

5

3
3

6
3

3

|
B) S z a k v iz s g á la tr a állott 71. Ebj bői róm. kath. 31, ref. 17, ág ev. 15,
— i unit. 2, izr. 2, gör. kath. 4, gör. kel.
5 1 — . Nő 2.

3
3 i

C) P a ed a g o g ia i v izsg á ra állott
6 i 71. Ebből róm. kath. 34, ref. 13, ág.

3 ■ ev. 14, unit. 3, izr. 2, gör. kath. 5,
| gör. kel. —. Nő 4.

11
1

—

— — —

—
O k le v e le t n y e r t 55, közöttük 3
— | nő. Kiegészítő oklevelet kapott 2.

71

16

55

11
1

—

55

11

22. F Ü G G E L É K .

Az 1908/9. tanévben kiadott ösztöndíjak,
pálya-, szorgalom - és egyéb anyagi kedvez
m ények.
a) A jo g - és állam tu dom án yi karban kap o tt:
K

5 hallgató állami ösztöndíj czím en................

f

3000-—

A róm. kath. status alapjából természetes
ellátásban: ,
49 hallgató az I. félévben
46
a II.
B
>»

3920 K |
5520 „ ) összesen

9440-—

Különböző alapokból:
51 hallgató az I. félévben 11.027 K 20 f j
42
a 11.
„
11.272 „ 80 J =
14
a diákasztaltól................................
>»
3
a Peielle-féle alapítványból . . .
»
1
a K. Biasini Domokos-féle alapítványból ....................................
1
a Specht Károlyné-féle alapítv.-ból
n
1
a Dr. Moldován István-féle alapítn
ványból ....................................
1
M pályamű írásáért............................
1
külföldi ösztöndíj czímen . . . .
»
Öss.zesen 215 hallgató különböző czimen

22300 —
616-50
191-—
84-—
300-—
120400-—
2000--38411-50

b) A z o rvo si karban k a p o tt:
5 hallgató állami ösztöndíj czím en................
1
Goldberg-féle ösztöndíj czímen . .
»
55
katonaorvosi ösztöndíj czímen . .
»
1
„
a Gyarmathy Miklós-féle alapból .
1
a K. Papp Miklós-féle alapból . .
»
4
Pfeninngsdorf-féle ösztöndíj czímen
»
Átvitel ....................

3000 —
630 35146-—
126-—
86-—
800 39788-—

94
K

29
24
6
5

Á th o z a ta l................
hallgató különböző a la p b ó l........................
„
a diákasztaltól.................................
„
a Peielle-féle alapítványból . . .
„
pályaművek írásáért
................
Összesen 131 hallgatókülönböző czímen

f

39788’—
15496’—
1113’—
384-—
500’—
57281-—

c) A bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi karból k a p o tt:
1 hallgató Ferencz József—Erzsébet aranyösz
töndíj c z ím e n ..............
714*29
5
„
állami ösztöndíj czím en.................
3000’—
11
„
tanárképezdei ösztöndíj czímen .
8800’—
21
„
különböző alapokból.....................
4920-—
2
„
segély czím en.................................
180’—
9
* a diákasztaltól.................................
584’50
2
„
a Peielle-féle alapítványból . . .
252-—;
1
„
külföldi ösztöndíj czímen . . .
2000-—
1
„
az angol nyelvi szünidei tanfolyamon
való részvétel czéljából . . . .
750’—
1
„
a francia nyelvi szünidei tanfolyamon
való részvétel czéljából . . . .
600—
1
„
a K. Papp Miklós-féle alapítványból
86’—
5
„
pályaművek ír á s á é r t .....................
800-—
Összesen 60 hallgató különböző czímen 2268679
d) A m athem atikai és term észettu dom án yi karból kapott:
17 hallgató állami ösztöndíj czím en................
4
„
különböző alapokból.....................
16
„
a diákasztaltól................................
3
„
a Peille-féle alapítványból . . . .
4
„
pályaművek í r á s á é r t ....................
Összesen 44 hallgató különböző czímen

11500’—
1300’—
949’—
70-—
800-—
14619-—

Összegezés:
A jog- és államtudományi k a r b a n ................
Az orvosi karban................................................
A bölcsészet-, nyelv- és történettud. karban .
A math. és természettud. k a rb a n ....................

38411-50
57281-—
2268679
14619’—

Ö sszesen ......................

132998-29

95

23. FÜGGELÉK.

Doctori oklevelek szám a az 1908/9. tanévben.
J o g tu d o m á n y i.................................. 558
Államtudományi .................................... 222
O rvostudom ányi..............................
30
Bölcsészettudományi (a bölcsészet-, nyelvés történettudományi karból) . .
15
Bölcsészettudományi (a mathematikai és
természettudományi karból) . . .
07
Gyógyszerésztudományi .
............
01
Ö s s z e s e n ..............

833

96

24. FÜGGELÉK.

Az 1908/9. tanévben ok levelet nyert szigorlók
és vizsgázók névsora.
1.

5

10

15

20

25

Jogtudom án yi doctori o k levelet n yertek:

Abonyi István
Adamkovics Nándor
Adler Ignácz
Alliquander Kálmán
Almasescu Ulpin
Altheim Jenő
Antal Imre
Aszódi Ottó
Appel Rudolf
Auerbach Miksa
Bállá Kálmán
Balázs József
Balázs Zoltán
Barabás Ferencz dr.
Barna Miklós
Barta Ignácz
Bartakovits Aladár
Bata Imre dr.
Bauer Jenő
Bányász Vilmos dr.
Bárdossy Ágoston Virgil
Bátky Zoltán
Beck Dávid
Beke Manó
Belfy László
Bencze József
Beniac Igor
Benczúr Vilmos

Benyovszky László
30 Beregi József
Berkes József
Berkovics Miklós
Berkovits Bertalan
Bernáth Oszkár
35 Bertha Jenő
Békésy Jenő
Bérezi Dezső
Bischitz Bandi Endre
Biedermann Henrik dr.
40 Biró Sándor
Blum Sámuel
Boca János
Boczán Elemér
Boda Jenő
45 Bogády Gábor
Bogdán Antal
Boncz Gyula
Bolcaciu Miklós
Boros Rezső
50 Borosnyai Pál dr.
Boskovicz Mór
Bott Lajos
Boné Endre
Bónis György
55 Bőhm Kamill
Baum Miklós

97

60

65

70

75

80

85

90

95

Brezsny Miklós
Briedmann Andor
Bródi Béla
Brósz Róbert
Brüll Béla
Búza László
Chiriloviciu István
Cholnoky Imre
Ciaclan Virgil
Comsia Valér Miklós
Czinder Jenő
Czitrom Béla
Csányi Ödön
Cseke Sándor dr.
Csernáth József
Csuszner Ferencz
Dancziger Gyula
Dani Pál
Daiás László
Darvas István dr.
Dán C. Szevér dr.
Dávid Jenő Mihály dr.
Dávid László
Debelyatsky György
Dettre János
Deutsch Béla
Deutsch Dávid
Deutsch Endre
Deutsch Lipót
Dénes Sándor
Dévay Gyula
Diénes Lajos
Dorca János
Dragomir Simon
Egri Árpád
Eisner Manó
Elek Jenő
Elmer Mátyás
Erbes Milán
Endrei Rezső
Engel Béla
Eőry Kálmán
Epstein Jenő

100 Erdélyi Imre
Erdélyi Móricz Mihály
Erdélyi Szevér
Erdődi Antal
Erdős Kálmán
105 Erényi László
Ericz Ernő dr.
Esztegár Kajetán
Fáik Hermann dr.
Farkas Adorján
110 Fábry Emil
Fedor István
Fehér Dávid
Fekete Béla
Felszeghy Ernő
115 Fenesi Ferencz
Fenyő Antal
Fenyves Ignácz
Ferencz Lajos
Feuer József dr.
120 Fischer Béla
Fischer Salamon
Fleischer Sándor
Fleissig Sándor
Fogarasi Dezső
125 Fóris Lajos
Frankovszky Gyula
Freud József
Freud Zoltán
Friedmann Lajos
130 Fridrik Zoltán
Fuchs Albert
Fuksz Lajos
Fülei Lajos
Füredy István dr.
135 Gara Lipót
Garán János
Gazda Sándor
Gál Zoltán
Geiger Henrik
140 Gelesián J. Fabius
Geréb Izsák
Gergely József
7

98

145

150

155

160

165

170

175

180

185

Gergelyffy Dezső
Germanus István
Gligorovits Iván
Glück Zoltán
Goitein Gábor
Goldberger Lajos
Goldmann Ferencz
Gorove László
Görömbey Szilárd dr.
Gőczy Károly dr.
Graeser János
Grandjean Jenő
Grcsity Pál
Gróf Ignácz
Grófsorean K. Béla
Gross Albert
Grosz Imre
Grüner István
Gyarmathy Béla
Gyöngyössy József
György Ernő
Györgyi Miksa
Haas Vilmos
Hahn Hugó dr.
Hajdú Béla
Halle Ernő
Halmos Béla
Halmos József
Hanheiser Sándor
Hankovszky Dezső
Hatfaludy Pál
Hayde Jenő
Hazay Árpád
Hegyi Tivadar
Heiling Lajos
Helmeczy József dr.
Herbeck Miklós
Hesser Ágoston
Hevesi György dr.
Hexner Miklós
Hirschmann Gyula
Hoffmann György
Hoffmann Ottó dr.

190

195

200

205

210

215

220

225

Holéczy Pál
Holló Lajos
Horka Sándor
Horváth Andor
Horváth Béla
Horváth Ferencz
Horváth Tivadar
Imrik János
Isgum Ádám
Jablonkay Géza dr.
Jancsó Béla
Janka Sándor
Jankovics Dezső
Jarebb József
Jeszenszky Ferdinánd
Josits Miklós
Jovanovics Tivadar
Jóvián Jenő
Jung Antal
Kacz Izsák
Kacziány Kálmán 1
Kaiser Henrik
Kaizler Endre
Kaizler László
Kalmár Ede
Kanász Nagy Lajos
Karczag Sándor
Karpf Béla
Kassovits Arthur
Kasza György
Kasztl Jakab
Kasztner Dezső
Kádár István
Kálnay Andor
Kálnoky Alfréd
Kálmán Géza
Károlyi Sándor
Kárpáti Lipót
Kelemen Rezső
Kelety Géza dr.
Kemény Manó
Kercsedi Endre
Kerekes Ödön

99

Kertész Adolf
230 Kertész Jenő
Kéry János
Kikaker Ernő
Kirschbacher Lajos
Kirschner Arnold
235 Kisfaludi Ferencz
Kiss Bálint
Kiss Dezső
Kiss János
Klein Jónás dr.
240 Klein Vilmos
Kmeti János
Kocli Zoltán
Kocsár József dr.
Kolb Jenő
245 Kolonics József
Koncz Lajos
Kora! Jenő
Koszta György
Kovács Aladár
250 Kovács István
Kovács Viktor dr.
Kovácsy Andor
Kovácsy Zoltán dr.
Körtvélyesi Sándor dr.
255 Köstenbaum Manó
Krall Albert
Kuales Norbert
Kulcsár Samu
Kullmann Sándor
260 Kuntzl Ernő
Kupuszarevits Mihály
Kuthi Sándor
Kürthy Kálmán dr.
Ladányi Jenő
265 Lakatos Sándor
Laucsik Milos
Laufer Árpád
Laufer Sámuel
Láday Győző
270 Láng Aladár dr.
Láng József

275

280

285

290

295

300

305

310

Láng Lehel
Lányi Ernő
László Árpád
László Dezső
László Géza dr.
László Sándor
Lázár Ignácz
Lengyel Gyula
Leszik János dr.
Lédig Jenő
Lévai Jenő
Lichtenstein Ármin
Lichtmann Ernő
Lipeczky Ágoston
Lipkovics Márk
Lőw Alfréd
Lőw Szilárd
Lőwy Gyula
Lukács Gyula
Lukács Imre
Lukácsi Lipót
Lukács Mór
Lukács Zoltán
Lukátsy Géza
Lutz Miklós
Macaveiu József
Madarassy Géza
Magyar Győző
Magyar Sámuel
Mahler Sándor dr.
Majoros Ödön
Mandel Mihály
Mannheim Aladár
Mainusics József
Markovits Aladár
Markó Imre
Martinovics László
Márffy István
Márkus Árpád
Mécs Gyula
Medvigy Mihály
Megyesi István
Melinda Móricz
7

100

315 Melitskó Andor
Messer Dezső
Merényi Ernő
Metes Péter
Merts László
320 Mérey Oszkár
Mészáros Dezső
Mijajev Lukács
Miklós Zoltán
Miletics Zsigmond
325 Mizsák József
Moldován János
Moldován János
Moldován Mihály
Moldován Viktor
330 Molnár Géza
Molnár József
Morariu J. Sándor
Morvay János
Moskovits Mór
335 Móricz Sándor
Munka Sándor
Munteán Kornél
Munteán J. Romeo
Musulin Leó
340 Müller Jenő
Müller Miksa
Nagy Benedek
Nagy Béla dr.
Nagy Gábor
345 Nagy Vincze
Neff Ferencz dr.
Neff Ferencz
' Nemes Simon
Neszmirák Ferencz
350 Neuhaus Ernő
Neumann Béni
Neumann Henrik
Neuwelt Andor
Ney Pál
355 Némedy Gyula
Nitescu Vojk
Nossa László

360

365

370

375

380

385

390

395

400

Nóta István
Nyúl Pál
Oberlander Sándor
Osvátli Dezső
Ösztreicher Gyula
Pajics György dr.
Palásthy Béla
Pallós Gyula
Pandurovits László
Pántea János
Pap Lénárt dr.
Papolczy Gyula
Papp Jenő
Papp Oktavian
Paul Károly
Pavlasz Ignácz
Pál Gyula
Pápai Gyula
Pártos Gyula *dr.
Peltsárszky József
Perczel Móricz
Perl Ödön
Pénzes Miklós
Pischl Pál
Pongrácz Ernő
Poór Sándor Aladár
Pop Vazul
Popov Milorád
Pordea Gusztáv
Porjesz Árpád
Poszler Gyula
Pólányi Károly
Priviczky Ernő
Prodanovici Tivadar
Puskás József
Puskás Levente
Putnik János
Raáb Lajos
Radesiti Virgil
Raicu Viktor
Ratiu Ágoston
Rátkay László
Reichenfeld Dezső

Rengyel János
Reiser Viktor
Reisz Henrik
Reiss Lipót
405 Réder Károly
Riebel Ármin
Rochlitz Samu
Rombauer Tivadar
Rosenberg Miksa
410 Rosett Miksa
Rostás Imre
Rósa Péter Pál
Róth Manó
Rózsa Miklós dr.
415 Rusu Virgil
Scliadl Ernő
Schaurek Rátáéi dr.
Sclieer Mór
Schick Lajos
420 Schneller K- Jenő
Schuller Conrád Mór
Schuller Erik
Schwartz Ignácz dr.
Schwartz István
425 Schwartz Henrik
Schwartz Sándor dr.
Schwimmer Jenő
Salgó Gyula
Sapliir Manó
430 Sándor Aurél
Sámuel Károly
Sárkány Lajos
Sebők Elek
Selmeczy István
435 Silberstein Dezső
Silay István
Sinzsár Bódog
Simon István
Sipos Miklós dr.
440 Sirbu János
Skuteczky Nándor
Somló Mór
Somossy László

Sor Chaiem Duved
445 Spatz István
Spigler Ernő
Spira Gyula
Steíanovits Zsarkó
Stein Ármin
450 Steinberger Márton
Steinhőbel Dániel
Strasser Józseí
Suchonel Rezső
Südy Tibor
455 Szabó Béla
Szabó Géza
Szabó Gyula
Szabó János
Szabó Józseí
460 Szabó Lajos dr.
Szalay Zoltán
Szarvas Izsó
Szarvas Miksa
Szatmári Kálmán
465 Száva István
Szegedy Józseí
Szeghalmy Andor
Szekerke Lajos
Szekeres Gyula dr.
470 Szekeres Zoltán
Szende Dezső
Szeniczey Ödön
Szeleczky Béla dr.
Szereinley János
475 Székely Menyhért
Sziberth Frigyes
Szigeti Andor
Szikszay Jenő
Szilágyi György
480 Szilágyi Lajos dr.
Szintay Lajos
Szitás Jenő
Szlávik Mihály
Szondy István
485 Szondy Károly dr.
Szovják Hugó
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490

495

500

505

510

515

520

Szóbél Samu
Szöcs Károly
Sztojsics Gergely
Szunyogh Gábor
Szűcs Rezső
Szűk Aladár
Tassi Becz László dr.
Tatár Jenő
Taussig Aladár
Tápay József
Teich Hugó
Teleky Endre
Tepliczky József
Terray Lajos dr.
Tischberger Artúr
Tiszovszky Gyula
Toronszky Endre
Toronszky Emil
Tóth Árpád
Tóth Emil
Tóth József
Tóth Lajos
Török István
Trif Szerafin
Tuboly Jenő
Ungár Ármin
Urbán Pál
Urdea György
Vadász Jenő
Valentinyi Károly
Valér Zsigmond
Varga Ede
Varga Károly
Varjú Zoltán
Várná Szabin
Váli Péter

525

530

535

540

545

550

555

Vásárhelyi Hugó
Váró Zoltán
Verebély Hugó
Vetzák Sándor
Vécsey Oszkár
Vértes Gábor
Vicas Valér
Vieszt Gusztáv
Vincze Aladár dr.
Vizdos Géza dr.
Vitos Pál
Vojnics Tunics István
Vujaskovics Vujin dr.
Waigand Antal
Waldapfel Ottó
Waldner Rezső
Wallner János
Wartenberg Márton
Wámoscher Samu
Weinberger Dezső
Weiner Manó
Weisz Bernát
Weisz Mór
Widder Imer
Wiener Béla
Wirtschafter Béla
Zakariás Jenő
Zatureczky Adolf
Zeitz Viktor
Ziehn Alfréd dr.
Zimányi József
Zlinszky Vidor
Zobel Emil
Zubor Imre
Zsilinszky Endre
Zsulyevics Gyula

H o n o s í t t a t o t t : Hauser Lotár br. jogtudományi

oklevele.

doctori
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5

10

15

20

25

30

35

40

Á llam tu dom án yi do cto rí oklevelet nyertek:

Albert Andor
Alexy Lajos
Alszegi Béla
Andrejczó Ferencz
Angyal Kálmán
Antal Béla
Apáthy Jenő
Balogh Kálmán
Bartha Gyula
Bartole János
Bartos Lajos
Bálinth Simon
Begedy Péter
Berényi János
Bibó Imre
Borosnyai Oszkár
Both Dezső
Bőna Pál
Bónis Ferencz
Bölcs Gyula
Bukna Kálmán
Búza László
Celligoi Nándor
Csajkovics Lajos Endre
Cseley Andor
Csengeri István
Csikó Sándor
Csiky Károly
Csiky László
Csorba Sándor
Darvas György
Dán Cornél Szevér
Deil Jenő
Demény József
Dezső Gyula
Dénes Aladár
Dobó Árpád
Duducz Jenő
Eisele Ferencz
Engelbrecht István
Érti László

45

50

55

60

65

70

75

80

Érsek Géza
Fáik Henrik
Farkas Elemér
Fatér József
Fenyő Samu
Fleissig Sándor
Fodor Jenő
Fodor Miklós
Fodor Pál
Fráter László
Freystadtl Sándor
Frisch Jakab
Friedl István
Fülöp Endre
Gerstmann Samu
Gőczy Károly
Griczmann Gyula
Grozda Emil Péter
Gröftner Dénes
Halmos Ernő
Hantz Lajos
Harsányi Imre
Hegyi István
Hegymegyi Kiss Pál
Heinrich János
Herczegh József
Hernádi Lajos
Hirsch Vilmos
Hoor Károly
Hory Endre
Horváth Béla
Horváth Gyula
Hubert János
Indrák Lipót
Janda Károly
Jantner Ervin
Jánossy Béla
Jelenik Árpád
Joanovics György
Julov Viktor
Jungerth Mihály

85

90

95

100

105

110

115

120

125

Jurenka Pál
Kaba Ágoston
Kaiser Sándor
Kalovits Alajos
Kapussy Imre dr.
Kardos Jenő
Kardos László
Keintzl Ottó
Kelemen Gyula
Kelner Győző
Kerekes István
Keresztessy Gyula
Kisfaludi Elemér
Kneip József
Kodály Pál
Koleszár Jenő
Kolozsváry László
Kossuth Pál
Kovalszky Kálmán
Kovacsevics Milivoj
Kovachich Dezső
Kovács Géza
Kovács Imre
Kovács Zoltán
Körösi Sándor József
Körössy Ferencz
Körtvélyesi Sándor
Kun Miklós
Kumlik Emil
Kustán Emil
Kuthy Lajos
Lantos Gusztáv
Laurovics János
Leitner János
Lengyel Ernő
Lenek Jenő
Liehmann Emil
Losonczy Géza
Lőffler Imre
Lőte Zoltán
Mahler Sándor
Marcsa Dénes
Margitai Leó

130

135

140

145

150

155

160

165

Maximovits István
Márffy Jenő
Mártonffy Gyula
Móczár Dezső dr.
Moldován Szilárd Vazul
Molnár János
Moór Keresztély
Morvay Zsigmond
Mozolvszky Sándor
Muhoray Károly
Müller Miksa
Müller Ottó
.
Nagy Zoltán
Nemes Ernő
Neumann Rezső
Onisca György
Osztricza János
Öffenberger Ferencz
Pallay Béla
Palotay Dénes
Pap Lénárt
Pataky Dénes
Pataky Mihály
Párkány Mór
Pehm Kálmán
Petrovszky Dezső
Porsdv József
Posta Lajos
Preszli Károly
Radvány Bertalan
Rajczy Kálmán
Raniszavlyevits György
Rácz István
Reisz Lipót
Réthy Pál
Reviczky István
Rimóczy Béla
Ródé János
Rokonstein Ervin
Róbert Lájos
Rónai György
Róth Sándor
Rucska Lajos

Scheffer Ödön
170 Schiebel Milán
Schnrausz Dezső
Schultze Guidó
Schweiszgut Jakab
Sándor József
175 Sámuel Béla
Senyey Gyula
Sepsy Dezső
Solti Ferencz
Streicher Andor
180 Stern Adolf
Szabados Ferencz
Szabó Béla
Szalay József
Szatmáry Miklós
185 Szántó Aladár
Szántó Dezső
Szeley Imre
Szende Dezső
Szentimrey Sándor
190 Szent-Ivány Kálmán
Szilágyi László
Szobolotzky Antal
Szoó János
Szőlőssy Béla
195 Tasch János
3.

200

205

210

215

'
220

Takáts Gyula
Tamás Lázár
Tarlós György
Teleky Jenő
Till József
Todor Árpád
Tósa Gyula
Tóth László
Unger József
Uthy Kálmán
Vadász Károly
Vadon Géza
Vásáry István
Veszprémy Zoltán
Vértes Béla
Vingai József
Vinnay Géza
Vuchetich Vük
WeiI Oszkár
Wiszkidenszky Dénes
Wolff Károly
Woracziczky Olivér gr,
Zappe Leó
Zágróczky Jenő
Ziegler Gyula
Zintz Henrik
Zsiska Dániel

O rvostu dom án yi doctori oklevelet n yertek.

Bartha Jenő
Bergleiter Gyula
Bőd Péter
Braunstein Gábor
5 Büchler Dezső
Feszler György
Gergely Endre
Hochbaum László
Issekutz Béla
10 Jónás Emil
Kerekes István
Kőhler János

Krausz Béla
15 Krausz Sándor
Lux Emil
Magyari Ferencz
Major László
Mogan Béla
20 Marics Milos
Ocsovszky Vilmos
Pildner Károly
Somlyai László
Szőke Andor
25 Teutsch Károly

I
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Titieni Szilárd
Tomor Ernő
Török Imre

Vári Tibor
Veress Adolf
30 Weisz Lajos

4. Gyógyszerész doctori oklevelet nyert:
Keresztes Béla:

5. Bölcsészettudományi doctori oklevelet
csészet-, nyelv- és történettudományi
Bezdek József
Borbély István
Diószegi András
Fülöp Kálmán
Gálosi Rezső
Györké Margit
Kiss Miklós
Kováts József

Honosíttatott:
tori oklevele.

nyertek a bölkarban:

Leményi Eleonora
10. Molnár József Jenő
Patay József
Rácz Gyula
Simkó Gyula
Varga Béla
15. Ványi Ferencz

Gockler Lajos bölcsészettudományi doc-

6. Bölcsészettudományi
doctori oklevelet nyertek a
mathematikai és természettudományi
karban:
Berde Ferencz
Csérer Lajos
Gulyás Antal
Hoffer András

7. Az 1908/9. tanévben

Bakos Ferencz
Barla Dezső
Biró Sándor
Ifj. Bohus József
Chlopiczky József
Fejér József
Gottfried J. Sándor
(Ráczra változtatta)

5 Nagy Gyula
Papp Simon
Tüske Béla

oklevelet
névsora:

nyert

S^UpuA

gyógyszerészek

Grünbaum Imre
Ifj. Hedrich Rezső
10 Hirschenhauser Mihály
Hetessy Gyula
Imre Gyula Béla
Jaeger Jenő
Kelemen István
15 Kiss Miklós

/(U
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Kronberg Béla
Lóvasy Dezső
Mezey Jenő
Molnár Ilona
20 Pachiaffo Artúr
Ifj. Páskuj Antal
Polányi Béla
Popovits D. István
Reök Béla
25 Rieger Emil
Róth Mihály

Stenszky Gyula
Sylveszter Zoltán
Szabó Zoltán
30 Szentpéteri Ödön
Székely Mór
Szlavik Sándor
Tirscher Szilárd
Vidor Gyula
35 Volweiter Frigyes
Wittmayer Jenő

8. A z 1908/9. tanévben bába o k levelet nyertek:

5

10

15

20

25

Baum Elekné sz. Mózes Sára
Brunner Edéné sz. Makay Josepha
Ifj. Bucsumán Lászlóné sz. Magyarovics Jolán
Dénes Jánosné sz. Görgényi Mária
Flórián Ernőné sz. Nemes Ilona
Gergely Katalin
Gróza Sándorné sz. Isekán Anna
György Pálné sz. Barhács Viktória
Horváth Györgyné sz. Hausmann Teréz
Kereső Péterné sz. Gál Karolina.
Kocsis Károlyné sz. Zattler Gizella
Lövenstein Juliánná.
Lukács Jánosné sz. Pohl Mari
Mihesán Anna
Müller Dávidné sz. Fleischer Mária
Német Erzsébet
Obrácz Jánosné sz. Tálos Mária Erzsébet
Özv. Öleinek Jánosné sz. Schőn Teréz
Özv. Páska Györgyné sz. Lukács Ágnes
Porst Mártonná sz. Nedesán Anasztasia
Rusz Györgyné sz. Drágán Ágotha
Szelezsán Bertalanná sz. Diviricsán Mária
Szente Péterné sz. Péter Anna
Székely Lídia
■
>
Szilágyi Ferenczné sz. Rogozán Viktória
Tamás Demeterné sz. Bodsa Zsuzsa
Weisz Pálné sz. Jakobi Ida
Zinvelin Irén

• A

108

25. FÜGGELÉK.

Kitüntetéssel állották ki a vizsgálatokat,
a) A j o ( f - é s á l l a m t u d o m á n y i k a r b a n .
A z első a la p vizsg á la to n :

Behavetz János
szótöbb.
Balázs Izidor
„
Borbély Zsigmond
„
„
Géléi Árpád
Hirsch Ernő
Hutira Károly
Kiss Károly
Mannsberg Árvéd br.
Péter Aladár
Purjesz Gyula

Rákóczy Béla
egyhangúlag
Ruttner Kálmán
szótöbb.
Russu Oktáv
„
Romvári Tibor
„
Rudnyánszky Gyula br. „
Sófalvi Mózes
egyh.
Sebesi Ákos
szótöbb.
Szilber Ignácz
egyh.
szótöbb.
Tusa Gábor

A m ásodik a la p vizsg á la to n :

Csató Lajos
Csekey István
Farmos Dezső
Földváry Róbert
Jakab Béla
Kállay József
Lázár László
Mandics László
Mérmelstein Jenő

szótöbb.
egyh.
n

szótöbb.

Megyesi László
Oanea Lőrincz
Reiter Ferencz
Schippa Miklós
Szathmáry Lajos
Varga Károly
Válya Gyula
Vécsey István

szótöbb.

Á llam tu dom án yi á lla m v iz s g á n :

I
Dvornák Miklós

szótöbb.

Kerényi József

szótöbb.

109
A z I. jo g tu d o m á n yi s z ig o r la to n :

Appel Rudolf
szótöbb.
Brüll Béla
Goitein Gábor
Grósz Imre (Ignácz)
Hayde Jenő
n

„

p

n

A

jo g tu d o m á n y i szig o rla to n

I I .

egyh.
Bartha József
szótöbb.
Bock Alfréd
Czitrom Béla
Dancziger Gyula
egyh.
Farkas Elemér
Grósz Imre Ignácz szótöbb.
Goitein Gábor
Hajdú Zoltán
Horváth Béla (apateleki) „
Holló Lajos
„
Halász József
Hoffmann György
Kuhn Ferencz
w
Kelemen Gábor
»
Kisfaludy Ferencz
Ladányi Jenő
Laszlaner Hugó
Lusztig István
»
Meis Gyula
„
p

p

p

„

p

A

Ney Pál
Szitás Jenő
Toronszky Endre
Várnay Elemér
Waldrpfel Ottó

I I I .

P
p

r>

n
p

:

Matics Milán
Markovics Márton
Kanász Nagy Lajos
Nikolity Sándor
Révész Bencze
Spira Gyula
Szitás Jenő
Szemák Jenő
Szeniczey Ödön
Toronszky Emil
Toronszky Endre
Török István
Vásáry István
Vásárhelyi Hugó
Veres Andor
Waldapfel Ottó
Zakariás Jenő
Zóbel Gyula

jo g tu d o m á n yi szig o rla to n

szótöbb.
Abrudbányai Ede
Bartha József
Brüll Béla
Szovátai Hajdú István „
Halmos József

szótöbb.
egyh.
szótöbb.

szótöbb.
p

„
„
n
n
p
n
p
p
p
p
p

1

„
„

n
n
„

:

Holló Lajos
Láng József
Langer Gyula
Schwimmer Jenő
Wirtschafter Béla

szótöbb.
„
„

n
P

A z I. állam tu dom án yi szig o rla to n :

Gyulay Tibor

szótöbb.

Oppermann János szótöbb.
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A II. állam tu dom án yi szig o rla to n :

Gajzágó László
Kalovics Alajos

egyh.
szótöbb.

Dálnoky Nagy Zoltán szótöbb.
Rodé János
„

A kom binált kiegészítő állam tu dom án yi szigorlaton :

Jantner Ervin szótöbbséggel.
A z /. kiegészítő jo g tu d o m á n y i szig o rla to n :

Búza László
egyh.
Halmos Béla
szótöbb.
Hajdú Béla (nyitrai) egyh.

Láng Aladár
Vinnay Géza

szótöbb.
„

A II. k ieg észítő jo g tu d o m á n y i szig o rla to n :

Éricz Ernő

szótöbb.

Láng Aladár

szótöbb.

b) A z o r v o s i - k a r b a n .
I.

1.

O rv o s tan h allg ató k.

E lső o rv o si szig o rla t (ú j ren dszer s z e rin t):

Böhm János
Csutak Ferencz
Fleshtenmacher Károly
Gombos Gyula
Kenessey Albert
Kiszel Dávid
Koleszár László
2.

Kováts Jolán
Leitner Fülöp
Lévay József
Matusovszky Andor
Schmidt János
Steimetz Károly
Tatár Koriolán

M á sodik o rvo si szig o rla t (ú j ren dszer szerin t):

Balog Ártur
Felter Ignácz
Goldmann Árpád
Hatiegan Gyula

Koronka Gábor
Molnár Béla
Sándor Miklós
Wertheim Iván
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II. G y ó g y s ze ró s ze tta n h a llg a tó k (Il-od évesek):

1. G yakorlati g y ó g yszerészm esteri s z ig o r la t:
Biró Sándor
Kelemen István
Molnár Ilona

Polányi Béla
Róth Mihály
\

2. E lm életi g yó g yszerészm esteri szig o rla t:
Biró Sándor
Kelemen István
Molnár Ilona

Polányi Béla
Róth Mihály
Székely Mór

c) A b ö l c s é s z e t - , n y e l v - é s t ö r t é n e t t u d o m á n y i
karban :

Kovács József
Reményi Brán Eleonóra
Patay József
Rácz Gyula
Simkó Gyula
Varga Béla

Bezdek József
Diószegi András
Fülöp Kálmán
Gálos Rezső
Györke Margit
Kiss Miklós

d) A m a t h e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i
karban.

A bölcsészettu dom án yi doctori szigorú v izsg á la to n :

Berde Ferencz
Gulyás Antal
Hoffer András

Sz. Nagy Gyula
Papp Simon
Tüske Béla

A g y ó g y sze ré sze ti e lő v izsg á la to n :

Berger Andor
Bozdoghy B. Bódog
Czitrom Vilma

Fáy Elvira
Fejér Dezső
Klein Emil

X
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Kővári József ifj.
Lakay Géza
Mikó Gyula
Schector Emil
Szekeres Sándor
Újvári Sándor

Varga Antal
Véber Dénes
Weisz Albert
Zakariás Béla
Zápory Jenő

e) A k ö z é p i s k o l a i t a n á r i 'V-iss ff á l a t o k o n :
Joó József a görögből és latinból.
Tóth Ferencz
„
„
Zeflean Eneas
„
„
Palásti Gyula a történelemből, mint harmadik tárgyból.
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26. F Ü G G E L É K .

Rendkívüli és külön utalványozott költségek
az 1908/9 tanévben.
K

f

Ajtai K. Albert nyomdatulajdonosnak, az 1907/8.
tanév II.-id felében szállított nyomtatvá
nyokért ........................................................
4248-52
Az érmészeti és régészeti intézet számára bérelt
helyiségek házbére f e jé b e n .........
2600-—
A bölcsészet-, nyelv- és történettud. szeminári
umainak alap felszerelésére . . . • . .
5000-—
A növénytani tanszék hiányos felszerelésének
p ó tlá s á ra ...................................
2000-—
A vegytani intézet pótlólagos felszerelésére . .
5000-—
A földrajzi intézet felszerelésére..............
5000-—
Az egyetem házi szükségletére 1908. évi jan.
1-től évi átalányul............................ 137654-—
Az 1907/8. tanév 11.-dik felére eső tandíjjuta
lékok fedezésére...........................
3756-—
A fogászati intézet évi átalányául..........
500-—
A gyógyszertani intézet évi átalányául . . . .
1900-—
A gyógyszerészeti műtan évi átalányául . . .
1300-—
A törvényszéki orvostani intézet évi átalányául
2500-—
A szövettani intézet évi á ta lá n y á u l......
3400-—
Az érmészeti és régészeti intézet évi átalányául
3500-—
Az ált. kór- és gyógytani intézet rendes átalá
nyának p ó tlá s á r a ..........................
2000-—
Az egyetemi kör 1909. évi államsegélye fejében
4000-—
Az ált. kór- és gyógytani intézet számára bérelt
helyiségek házbére f e jé b e n ..........
750-—
A gégészeti intézet számára évi átalányul . .
500-—
A diákasztal 1908. évi államsegélye fejében .
5000-—
Az anatómiai intézet megrongált gőzkazánjának
helyreállításáig kibérelt két cséplőgép bére
fe jé b en .............................................
1080-—
Á tv itel........................ 191.688-52
8
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Á th o z a t.......... 191688-52
Az egyetemi könyvtár régi könyves polczainak
átalakítására......................................
1402-—
A bőr- és bujakórtani intézet számára beszerzett
ultramikroskopikus készülék költségeire .
1641-70
Az Egyetemi Athletika Klub 1908/9. tanévi
államsegélye fe jé b e n ......................
3000 -—
A német-, és irodalmi tanszék szükségleteire .
1000-—
A szegénysorsú gyermekek számára kiszolgál
tatott gyógyszerek költségeire......
991-74
Az anatómiai int. megrongált gőzkazánjának
helyreállításáig kibérelt két cséplő haszná
lati díja fejében az 1080 koronán felül még
760-—•
Az 1908/9. tanév 1-ső felére eső tandíj juta
lékok fedezésére..............................
3764-—•
A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
szemenáriumainak alap felszerelésére . .
5000-—
A növénytani tanszék hiányos felszelésének
p ó tlá s á ra ..........................................
2000-—
A physikai intézet felszerelésére.............
5000-—
A földrajzi intézet felszerelésére.............
5000'—
Az ásvány—földtani tanszék hiányos felszerelé
sének p ó tlá s á ra ........................................
2000-—
Az állattani intézet tudományos felszerelésére,
első r é s z le tü l............................................ 20000-—
A művelődés történeti tanszék pótlólagos fel
szerelésére ................................................
2000-—
A természettani intézetben berendezett elek
tromos munkálatok költségeire................
2513-64
Az anatómia két gőzkazánjának átalakítási költ
ségeire ........................................................
1656-43
Az ált. kór- és gyógytani intézet számára bérelt
helyiségek házbérének pótlására . . . .
50-—
A hullaszállítási átalány pótlására....................
1000-—
Az egyetem 1908. évi háziátalányának pótlására 38676-27
Az új könyvtári épület felszerelési költségeire 14114-70
Az állattani intézet számára tanúlmányi kirándu
lások költségeinek fedezésére, évi átalányul .2000-—
Az egyetem 1909. évi házi szükségleteinek
fedezésére..................................................... 177654-88
Á tv ite l

482.913-88

115

k f
Áthozat .................... 482.913-88
Az egyetem 1909. évi hivatali és irodai költsé
9500-—
gei fe jé b e n ................................................
A Noll-féle botanikai Separatum Collectio meg
1800-—
vásárlására ................................................
A közegészségtani int. 1908. évi számla tartozá
2450-—
sának kiegyenlítésére................................
A törvényszéki orvostani intézet régebbi számla
1530-19
tartozásainak kiegyenlítésére....................
A könyvtár számára tűzoltókészülékek beszer
1840-—
zésére ........................................................
A könyvtár új épületében szükséges belső kisebb
felszerelési tárgyak költségeire................ 23495-—
A szegénysorsú gyermekek számára kiszolgál
423-39
tatott gyógyszerek költségeire................
9300-—
A botanikuskert számára évi átalányul . . . .
A gyakorlati physikai és elektro-technikai tan
1500-—
szék s z á m á ra ............................................
Az 1908/9. tanév II-dik felére eső tandíjoszta
4247-—
lékok k ieg észítésére................................
Az élettani intézetnél szükséges égetőkemenczék
300-—
beszerzésére............................• . . . .
Az általános kór- és gyógytani intézet házbére
8001—
fe jé b en .......................................................
Összesen .................... 540.099-46
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27. F Ü G G E L É K .

H elyettesítési dijak, útiköltségek, jutalm ak és
segélyek az 1908/9. tanévben.
K

f

Dr. Lechner Károly ny. r. tanárnak, az 1907/8.
tanév I. felében, a joghallgatók számára,
a törvényszéki lélek és elmekórtanból
tartott előadásokért tiszteletdíjul . . . .
600-—
Dr. Lőte József ny. r., tanárnak, tandíj jutalék
czím en ........................................................
1502-49
Dr. Csenged János ny. r. tanárnak, tandíj
jutalék czím en............................................
206-55
Dr. Udránszky László ny. r. tanárnak tandíj
jutalék czím en............................................
68' 13
Dr. Richter Aladár ny. r. tanárnak tandíjjutalék
c z ím e n ..............................................
38-83
Dr. Elfér Aladár utazási ösztöndíjának második
1000 koronás részletéb ő l..............
400-—
Dr. Issekutz Hugónak útiköltségei és napidíjai
fe jé b en ...............................
98-60
Blázsi Lajos laboránsnak nyugdíja fejében . .
594'—
Özv. Káptalan Sándornénak 400 kor. nyugdíj
és 300 kor. temetkezési járulék fejében
ö s s z e s e n ..........................................
700-—
Dr. Veress Elemér adjunctusnak útisegélyfejében
1600-—
Nagy Rezső bölcsészetkari hallgatónak segély
c z ím e n ..............................................
80--—■
A leíró és tájboncztani tanszék mellett alkal
mazott kisegítő demonstrátordíjazására ,
300-—
László Ferencz bölcsészetkari szolgának vég
kielégítés k é p p e n ..........................
1400-—
Dr. Makara Lajos ny. r. tanárnak útiköltség
és napidíj f e jé b e n ..........................
86-60
Á tvitel..............
7675-20
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Á th o z a t....................
7675-20
Dr. Hoor Károly, ny. r. tanárnak, útiköltség és
napidíj f e j é b e n .............................
86-60
Dr. Szabó Dénes ny. r. tanárnak, útiköltség és
napidíj f e j é b e n ..............................
86-60
Özv. dr. Szabó Károlynénak segély czímen .
500-—
Dr. Schlesinger Lajos ny. r. tanárnak, az 1908/9.
tanév 1. felében tartott csillagászati elő
adásokért tiszteletd íju l............................
600- —
Dr. Rigler Gusztáv ny. r. tanárnak az 1908.
évben tartott iskolaorvosi és egészségtan
tanári tanfolyam e llá tá sá é rt.........
1000-—
Dr. Davidovics József tanársegéd számára tisz
teletdíjul ....................................................
300-—
Kocsis Mihály szolgának jutalomdíj czímen. .
100-—
Dr. Szakáll Zsigmondnak utazási ösztöndíja
első részlete f e jé b e n .....................
1000-—
Dr. Kuncz Ödönnek Utazási ösztöndíja első
részlete f e jé b e n .............................
1000-—
Melka Vincze, dr. Cs. Papp József és dr. Boros
m. tanítóknak, az 1908/9. tanév I. felében
tartott előadásokért egyenként 500 kor.
ö s s z e s e n .........................................
1500-—
Dr. Posta Béla ny. r. tanárnak, a Cairói nemzet
közi archeológiái congressus útiköltségei
fedezésére.........................................
2500-—
Dr. Rigler Gusztáv ny. r. tanárnak, az 1908/9.
tanév I. felében, a gyógyszerész hallgatók
számára tartott közegészségtani előadá
sokért tiszteletdíj c z ím e n .............
600-—
Dr. Rigler Gusztáv ny. r. tanárnak, az 1908/9.
tanév 1. felében, a joghallgatók számára
tartott közegészségtani előadásokért tisz
teletdíjul ....................................................
600-—
A kisegítő szolgák felemelt napibérének és
ruhapénzének fe d e z é sé re ..............
1700-—
Dr. Kenyeres Balázs ny. r. tanárnak, az 1908/9.
tanév 1. felében, a joghallgatók számára
tartott törvényszéki orvostani előadásokért
600-—
Á tv ite l..............

19.848-40
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Á t h o z a t .................... 19.848-40
Dr. Apáthy Istvány ny. r. tanárnak, a nápolyi
zoológiái állomás magyar asztalának használhatásaért................................................
1000-Dr. Lechner Károly ny. r. tanárnak, az 1908/9.
tanév I. felében, a joghallgatók számára
tartott törvényszéki lélek- és elmekórtani
előadásokért................................................
600-—
Az egyetem alkalmazottainak jutalmazására az
1909. évben................................................
1000-—
Gráf Jakab m. tanító tiszteletdíja fejében . .
500-—
Az orvoskari intézetek átalányainak kezeléséért
Kopár Gerő gondnok 600, Orbán Sándor
ellenőrnek 300, ö s s z e s e n .......................
900-—
Dr. Csenged János ny. r. tanárnak útisegély
c z ím e n ........................................................
2000-—
Dr. Schlesinger Lajor ny. r. tanárnak leczkepénz czím en................................................
186'—
Dr. Elfér Aladár utazási ösztöndíjának hátralevő
ré s z é ü l........................................................
600-—
Dr. Lechner Károly ny. r. tanárnak leczkepénz
c z ím e n ........................................................
238 —
Dr. Apáthy István ny. r. tanárnak a Darwin
emlékünnepélyen való megjelenhetés czéljából útisegély c z ím e n ............................
1000-—
Dr. Hoor Károly ny. r. tanárnak, a nápolyi
nemzetközi szemészeti congressuson való
,
részvétel czéljából útisegélylyül . . . .
500 —
Árgyelán Mihálynénak segély czímen . . . .
120-—
Dr. Szádeczky Gyula ny. r. tanárnak, a szicziliai
földrengés tanulmányozására....................
800-—
Dr. Fabinyi Rudolf ny. r. tanárnak, a londoni
chem. congressuson való részvétel czéljából
1000-—
Dr. Hoor Károly ny. r. tanárnak, útisegélye
fejéb en ........................................................
86’60
Kuncz Ödön útazási ösztöndíjának második
részlete fe jé b e n ........................................
1000-—
Dr. Zolnai Gyula ny. r. t.-nak útisegély czímen
2000-—
Dr. Kenyeres Balázs ny. r. tanárnak, az 1908/9.
tanév II. felében a joghallgatók számára
tartott törvényszéki orvostani előadásokért
600’—
Á tv ite l.......................... 33.910-—
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Á th o z a t.................... -33.979-—
Dr. Csengeri János ny. r. tanárnak a művészet
történeti előadásokért................................
400-—
Stanila Viktor bölcsészetkari hallgató számára
segélylyiil....................................................
100—
Prikler Lajos bölcsészetkari hallgatónak, az angol
szünidei tanfolyam látogatása czéljából .
750-—
Katz Róza bölcsészetkari hallgatónak, a franczia
szünidei tanfolyam látogatása czéljából .
600-—
Dr. Udránszky László ny. r. tanárnak, az életés kórvegytani tanszék ellátásáért tisztelet
díjul ............................................................
1000-—
Dr. Schlesinger Lajos ny. r. tanárnak, az 1908/9.
tanév Il.-dik felében tartott csillagászati
előadásokért, tiszteletdíjul ........................
400-—
Dr. Richter Aladár ny. r. tanárnak, a német
orvosok és természetvizsgálók vándorgyű
lésén való részvétel c z é ljá b ó l................
500-—
Melka Vincze, dr Cs. Papp József és Boros
György m. tanítóknak az 1908/9. tanév
II. felében tartott előadásokért egyenként
500 kor., összesen....................................
1500'—
Balás Elemér, Békésy Károly, Menyhárt Gáspár,
Gámán Béla, Reinbold Béla, Rudas Gerő,
Prőhle Vilmos, Voinovich Géza, Fejér
Lipót, Palágyi Menyhért, Páter Béla,
Ruzitska Béla és Széki Tibor m. tanárok
nak egyenként 400 kor. jutalomdíjat . . 5200-—
A leíró- és tájboncztani tanszéknél alkalmazott
két demonstrátortiszteletdíja fejében . .
200-—
Dr. Filep Gyula m. tanárnak, a közegészség
tani tanszéknek, az 1908/9. tanév 11.-dik
_
felében történt helyettesítéseért................
2160-—
Özv. dr. Szamosi Jánosnénak évi 2760 kor.
nyugdíjat és 1000 kor. temetkezési járu
lékot, ö s s z e s e n ........................................
3760’—
Dr. Szakáll Zsigmond utazási ösztöndíjának
második részlete fej é b e n .....................
1000'—
Ö sszesen.................... 51.549*-—-

28. FÜGGELÉK.

A tanárok e sed ék es kórpotlékai az 1908/9.
tanévben.
K

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Nagy Ernő
3. ötödéves korpótléka . .
Kosutány Ignácz 3.
„
H
•
Veress Endre 2.
„
)l
•
Moldován Gergely 5. „
• •
Klug Lipót
3.
„
Yt
• •
Lechner Károly 4.
„
n
• •
Rigler Gusztáv 2.
•
Összesen
ti

n

f

800-—
800-—
200-—
800 —
800-—
800 —
800-—
5000
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29. F Ü G G E L É K .

E lőléptetések é s szem élyi pótlékok az
1908/9. tanév folyam án.
K

Dán Sándor s z o lg á n a k ....................................
Juhász Sándor irodatisztnek ............................
Gürtler Kornél k e rté sz n e k ................................
Veress Lajos g y ak o rn o k n ak ............................
Péter Mihály laboránsnak................................
Bodor István sz o lg á n a k ........................• . .
Dr. Kenéz Béla ny. rk. tanárnak, rendes tanárrá
való kinevezése alkalmából fizetés, személyi
pótlék és lakpénz czím en ........................
Dr. Kolosváry Bálint ny. rk. tanárnak, rendes
tanárrá való kinevezése alkalmából fizetés,
1személyi,pótlék és lakpénz czímen . . .
Dr. Navratil Ákos ny. rk. tanárnak rendes
tanárrá való kinevezése alkalmából fizetés,
személyi pótlék és lakpénz czímen . . .
Dr. Somló Bódog ny. rk. tanárnak, rendes
tanárrá való kinevezése alkalmából fizetés,
személyi pótlék és lakpénz czímen . . .
Dr. Palágyi Menyhért szolgálattételre berendelt
középiskolai tanárnak a Vili. fiz. oszt. 3.-dik
fokozatába való előléptetése alkalmából
fizetés, személyi pótlék és lakpénz czímen
Dr. Demeter György tanársegédnek...............
Dr. Góth Lajos tan árseg éd n ek .......................
Dr. Posta Béla ny. r. ta n árn ak ........................
Dr. Kanitz Henrik tanársegédnek...................
Dr. Jancsó Miklós adjunctusnak, előléptetése
alkalmából fizetés, személyi pótlék és
lakpénz c z ím é n ........................................
Szabó Márton szolgának....................................
Átvitel

f

200’—
600’—
600’—
200-—
300-—
200—
8200’—
8200'—
8200’—
8200-—

4470-—
600’—
600’—
2000'—
400’—
4770’—
300~—
4 8 0 4 0 -—
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Á th o z a t.................... 48040-—
Erdélyi Mihály s z o lg á n a k ................................
200'—
Dr. Jakabházy Zsigmond adjunctusnak . . . 1200'—
Deézsi István szolgának....................................
200-—
Papp János szolgának........................................
100-—
Pázsi József ez. praeparatornak........................
100-—
Titkos Árpád gépésznek...........................
460-—
Gergely Endre g y a k o rn o k n a k ........................
200-—
Dr. Szemler Jenő min. segédtitkárnak, tanács
jegyzővé történt kinevezése alkalmából
fizetés és személyi pótlék czímen . . ,
4800'—
Vermes Lajos torna-vívóm esternek................
800'—
Dr. Ruzitska Béla adjuntusnak........................
1200-—
Ö sszesen.................... 57300-—
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30. FÜGGELÉK.

Egyetem i alapítványok állása az 1908/9. tan
évben.
E
(A

Az alap ítván y n em e

o
C/í

Kötvényekben
K

f

A quaestura kezelése alatt:
1
2
3
4
5

6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Kibédi Biasini Domokos alapítványa.............
Dr. Belky János alapítványa.............................
Bírság-alap............................................................
Dr. Brandt József alapítványa.........................
Rrassfli Sámuel dr. alapítványa......................
Bölcsészet-, nyelv- és történettudománykari
pályadíjalapítvány......................................
Egyetemi hallgatók betegsegítő egyesülete .
Fgyetemi K fir......................................................
Egyetemi Tanács rendelkezési alapja.............
Egyetemi Tornázó- és Vívóintézeti alap . . .
Groisz Gusztáv dr. és Szabó Claudine alap ítván ya......................................................
É. Gyarmathy Miklós alispán nevére tett alapítvány........................................................
Gyógyszerészettanhallgatók segítő egyesülete:
Fabinyi Rudolf dr. nevére tett alapítv.
Züllich—Binder alap ítván y...................
Hegedűs Sándor dr. alapítványa................ .
Ifjúsági betegápolási a l a p ................................
Jog- és államtudománykari pályadíjalapítvány
Joghallgatók segítő-egyesülete:
Dr. Kőrössy József alapítványa
Züllich-alapítvány......................................
Dr. Kanitz Ágoston alapítványa......................
Középiskolai tanárjelöltek segítő-egyesülete.
Jubiláris-alap
Ladányi Gedeon alapítványa
Szabó Károly alapítványa
Thaly Kálmán alapítványa......................

1001
1900
111
4259
1417

51
34
12
65
78

983
107
222
4160
153

89
dl

60
76
41

1981 44
6502 98
12883
2238
3093
1762

33
84
73
19

33717 09
2928 20

Kolozsvári Egyetemi Athletikai C lub.............

19677 18
117 19

Á tv ite l.........................

99220 84

Sorszám
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Az alap ítván y nem e
í
i

K
Áthozatal......................

21 Lechner Diák-Otthon-alapítvány......................
22 Magyar-franczia biztosító-társaság alapítványa
23 Maizner János dr. alapítványa.........................
24 ! Markusovszky-féle a lap ......................................
25 ! Matheinatikai és természettud.-kari pályadíjalapítvány..................................................

26 ! Mártonffy - Koncz-alapítvány............................
27 Mensa-Academica...............................................
28 Moldován István alapítványa............................
29 Orvostanhallgatók segítő-egyesülete:
Oéber-alap
■ Genersich-alap
Markusovszky-alap..................................

30
31
32
33
34
35
36
37

Kötvényt:kben

Orvoskari pályadij-alapítvány .........................
1 K. Papp Miklós-alapitvány...............................
Peielle István nevére tett alapítvány............
Specht Károlyné alapítványa............................
Schulek Vilmos-féle alap ..................................
Trefort-alapítvány...............................................
Vályi Gábor dr. e. t. alapítványa...................
Züllich István-féle pályadíj-alap......................

!
í

ö s s z e s e n ......................

i

f

99220 84
3052
2082
4288
2593

84
65
68
80

3555
5020
62232
3001

31
26
71
04

22607
5599
4322
23565
2724
1522
10273
1391
2940

88
06
39
68
91
50
49
66
22

217.396 86

3 1. F Ü G G E L É K .

Elvi jelentőségű miniszteri rendeletek.
1. „Az ifjúsági betegápolási alap" javára szedendő
díj 50 fillérről 1 koronára emeltetik és az alap kezelé
sével a quaestura bízatik meg. 1908 október hó 1.-én
49.009. sz. a. kelt rendelet. 277—1908/9. etsz.
2. A Terézianum ösztöndíjas joghallgatói, jogi tanul
mányaik IV. félévének befejezése előtt, magyar főiskolákra
nem vehetők fel. 1908 október hó 10.-én 110.006. sz. a.
kelt rendelet. 383—1908/9. etsz.
3. „Az ifjúsági betegápolási alap" kezelésével a
quaestura, az alap feletti intézkedés és felügyelet jogával
pedig Rector bízatik meg. 1909 februárius hó 16.-án
150.280./1908. sz. a. kelt rendelet. 1484—1908/9. etsz.
4. Középiskolai tanulmányait külföldi középiskolában
végzett magyar állampolgároknak magyar főiskolákra való
felvétele tárgyában. 1909 márczius hó 6.-án 91.623./1908.
sz.-a. kelt rendelet. 1616— 1908/9. etsz.
5. A női hallgatók felvétele tárgyában. 1909 május
24.-én 48.341. sz. a. kelt rendelet. 2410—1908/9. etsz.
6. A Tudományegyetemekhez és a József-műegyetemhez a jövőben kinevezendő tanárok tandíj- (leczkepénz-)
jövedelemben nem részesülnek. 1909 junius hó 9.-én
56.507. sz. a. kelt rendelet. 2615—1908/9. etsz.
7. A tanácsjegyzői állás a felsőiskolai minősítéshez
kötött állások közé soroztatik. 1909 május hó 5.-én 44.864.
sz. a. kelt rendelet. 2187— 1908/9. etsz.

32. F Ü G G E L É K .

Jelentés az Egyetem i Könyvtárnak az 1908/9.
tanévi állapotáról, gyarapodásáról s forgal
máról.
i

Nagyságodnak, f. évi junius hó 14.-én 2557. sz. a.
kelt felhívására az Egyetemi Könyvtárról szóló jelentésemet
a következőkben teszem meg:
Utólsó jelentésemben pontosan megemlékeztem mind
arról, a mi az egyesített könyvtárak átköltöztetése alkalmából
a múlt év nyaráig történt s beszámoltam azokról a rend
szeres munkálatokról, melyek ezzel kapcsolatosan az anyag
átdolgozása érdekében folytak.
Az elmúlt esztendő Könyvtárunk történetében csak
ugyan nagyjelentőségű volt. Harminczhat esztendei vándor
lását az év folyamán zárta le s a közoktatásügyi Miniszter
úrs a törvényhozás áldozatkészségéből emelt, minden tekin
tetben mintaszerűnek tekinthető új otthonában az év folya
mán helyezkedett el. Ismételten utaltam erre a nagyjelen
tőségű eseményre s ennek fölismerése s a nemzet áldozat
készségét méltán megillető hála arra ösztönöztek, hogy az
átköltözés alkalmával Könyvtárunk ne csak új otthonával,
hanem berendezésével, elhelyezkedésével és forgalmával
is méltán hirdesse a megújhodást. Mert meggyőződésem,
hogy a könyvtárak és más gyűjtemények kényelmes és czéljuknak megfelelő épületükben csak még jobban vannak
arra kötelezve, hogy szervezetükben és szolgálatukban ás
a kor színvonalára emeltessenek.
Ha ma vissza gondolunk azokra a valóban szerény
kezdetekre, melyek a könyvtár életének első éveire esnek,
azokra a csakugyan szűkös viszonyokra, melyek között
élt, ismételt vándorlására, elhelyezésének szerény és nem
megfelelő módjára; ha ma a hátunk mögött álló múlttal
az elénk táruló jövendő reménységét vetjük össze: lehe
tetlen arra nem gondolni, hogy hálával kell viszonoznunk

a Miniszter úr ő nagyméltósága gondoskodását s lehetetlen
arra nem törekedni, hogy az új épületet a könyvtár fokozott
munkával fejlődésre kész erővel és a fejlődés útjának
határozott megjelölésével ne akarja azt viszonozni.
Ezek a gondolatok sugallták a tekintetes Tanács elé
terjesztett javaslataimat, melyeknek az volt czéljuk, hogy
Könyvtárunk ezt az átalakulást nem csupán díszes otthonával
éreztesse, hanem főként azzal, hogy egyetemünk, egyetemi
városunk, főként hazánk igényeit a tudomány és a köz
műveltség javára a kór színvonalán álló belső munkával
és tudományunk mai fejlettségére emelkedve elégítse ki.
A régi helyén, a központi épület emeleti szárnyában,
még szorongani is alig lehetett. Könyvtárunknak alig
maradt egyéb feladata, mint hogy a mindennapi forgal
mat ellássa. Tanár és hallgató egyaránt panaszkodott arról,
hogy számára megfelelő helyet biztosítani nem tudtunk;
a szakember csodálkozott azon, hogy abban a zsúfolt
ságban, négy felé tagolt és négy egymástól távol eső
bérelt raktárunkban elhelyezett anyagnak urai voltunk.
Ezek a szánalmas állapotok könyvtárunkat csak a leg
szűkebb körben engedték érvényesülni s lehetetlenné
tették, hogy öntudatos fejlesztésre gondolhassunk. E békózott helyzet miatt a könyvtári személyzet és javadalom
hosszú időn keresztül meg sem mozdúlt s a könyvtári
belső munka a régi csapáson maradt, a közönség kiszol
gálása állandóan nehézséggel járt. Könyvtárunk azonban
minden nehéz viszonyok daczára állandóan emelkedett
jelentőségében és a kereső és látogató közönség rokonszenvében s ha volt valami ellen kifogás, csak egy ellen volt,
hogy nagyon is szűk kör számára volt hozzáférhető. Kez
dett azonban mégis teret foglalni, tevékenységét kiterjesz
tette, belső tagolását megnyerte, kezelésében és forgalma
intézésében új és korszerű változásokon ment keresztül,
a gyűjteménynek egyes csoportjait részben átdolgozva,
részben szakszerűen fölállítva kínálta látogatóinak. Gyara
podása állandóan emelkedett. Az anyag földolgozásában
el nem maradtunk és amellett mindent szakszerűen kezel
tünk és állítottunk föl. Az így neki indult fejlődésnek végső
állomása új épületünk lett, de ez az új épület új és
meggyarapodott teendők elé állította könyvtárunkat. Ezek
közűi első helyen állott az anyag átköltöztetése, fölállítása
és teljesen új számozása, ezzel együtt járt az egésznek
pontos átvizsgálása, a hibák és tévedések kiküszöbölése, a
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konzerválásra való nagyobb törekvés, szakkönyvtárunk
kiegészítése s mindenek felett a teljes leiró katalógus
elkészítése. E rendszeres belső munka mellett lehetővé
kellett tenni, hogy a könyvtár közönségünknek naponként
legalább tiz órán keresztül hozzáférhető is legyen, tehát gon
doskodni kellett a megfelelő tisztviselői- és szolgaszemély
zetről, dolgozó helyiségeink fölszerelése, kézi könyvtáraink
beállítása, az ellenőrzés és felügyelet ellátása, tisztviselői
karunk kiegészítése, a könyvtár ügyviteli szabályaink átdol
gozása, javadalmaink emelése várnak ránk a közeli jövőben
s lépnek elénk már most is panaszoló szükségletűi. Ha
mindezt elvégeztük, csak akkor mondhatjuk el nyugodtan,
hogy az átalakulás az egész vonalon megtörtént.
Mindezzel s mindebben csupán jelezni kívánom s
nagy vonásokban ismertetem a ránk váró föladatokat. Az
egyes kérdéseknek mindjobban mélyülő távlata már a szak
embert illeti. De azt például mégsem hallgathatom el,
hogy a könyvtári anyag czédulázásának elvei és utasításai
ma sincsenek véglegesen írásba foglalva. Csak véletlen
és igazán a szerencse dolga, hogy e kódex hiányában is,
könyvtári fölvételeinkben egyöntetűség és megbízhatóság
található. A könyvkötés rendezése, a nyomtatott katalógusok
kiadása, a folyóiratok termének használata, a hiányos anyag
kiegészítése és a könyvanyagban található nagy hézagok
pótlása csak egyes fontosabb kérdések, melyeket még meg
kell oldanunk. Ezek s a hozzájuk csatlakozó rokon
kérdések jó előre fölvetődtek előttem s rajtam nem múlt,
hogy mindezek már megoldva nincsenek. E kérdésekkel
foglalkozó múlt évi előterjesztésemben tüzetesen ismertettem
mindazt, a mire tudományunknak mai állása, könvtárunknak ez idei állapota, lelkiismeretem s meggyőződésem
szerint gondolnunk kell, kifejtettem a teendőket, rámutattam
a megvalósítás módjára s minden egyes kérdés megoldá
sára indokolt javaslatot tettem. Hálásan ismerem el, hogy
Tanácsunk ezt a javaslatot fontosságához mért figyelmére
méltatta, hogy annak alapján és értelmében nem egy
kérdést sikerült is tisztázni s ezeket a tisztázott kérdéseket
az új épületben részint már meg is valósíthattuk, részint
a megvalósítás útjára tereltük. A mi tisztázatlan maradt,
vagy a mi a javaslat ellenére oldatott meg, abban még a
régi könyvtár hagyománya él tovább és öröklődik át sze
rencsésebb utódainkra.
Ezek a részben rendezési, részben szervezési, részben
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a használat és forgalom szempontjából gyakorlati kérdések
egyelőre megoldva nincsenek. Idő kell hozzá, mig a nem
szakemberek is meglátják azt, a mit a szakember előre
látott s előre megmutatótt. De ha már föl vannak vetve,
előbb-utóbb tisztázódni fognak, mert ha más nem, az élet
fogja azokat tisztázni. De az elmúlt évben foglalkoztattak
mindannyiunkat s ezzel jelentékenyen hozzájárultak az új
épületben elhelyezendő egyesített könyvtárak fejlesztésé
hez. Volt alkalmam az átköltözködésről, az elhelyezkedés
ről, s az egész rendszeres munkáról, mely azzal kapcsola
tosan folyt, részletesan beszámolni.
E beszámolóra hivatkozva, de annak ismétlése nél
kül legyen szabad e helyen külön is megemlékezni a
könyvtár tisztviselőiről és a kisegítő személyzetről, mely
1907 óta, három éven keresztül egyfolytában lelkiisme
retesen és minden különdíj nélkül, 1908-ban még nyári
szabadságát sem véve igénybe, elvégezte a szóban forgó
nagy munkát. Önző és belátástalan korunkban csakugyan
kedves látni, hogy egy testület önzetlenül s a kötelesség
fogalmát hatványozó mértékben áll erkölcsi fölfogásának
magaslatán. Ritka könyvtár épül s ritka tisztviselői karnak
jut osztályrészül alapvető munkát végezhetni, de ez a
ritka alkalom kivételes szolgálatokra kötelez, melyek elől
hivatása magaslatán álló személyzetünk nem akart s nem
tért ki.
Az 1907 jan. elején megindűlt nagy munkának két év
múlva meg volt az az eredménye, hogy a f. évi febr. 7-én
Nagyságod az Egyetem nevében az olvasótermeket az
egyetemi ifjúság részére, a Miniszter úr ö nagyméltósága
pedig május hó 18-án a könyvtár épületét fölavatva, azt
jövendő hivatására ünnepélyes formában megnyitotta. Az
első megnyitás alkalmával meggyőződhetett Egyetemünk
arról, hogy minden tekintetben kitűnően sikerült intézmény
nyel lett gazdagabb, a második alkalmával nyilvánvalóvá
lett, hogy az eddig eldugott könyvtár az országnak har
madik, de berendezésében első, nagykönyvtára. — Ma
pedig lezárhatom e beszámolást azzal, hogy az egyesített
könyvtárak nyomtatványi osztályának három nagy csoportja
(a sajátképi nyomtatványok, a gyűjeményes művek és
folyóiratok) teljesen rendben van s erre a legnagyobb
gyűjteményre, mely 108433 műnek kötetét foglalja magában,
a rendszeres munkának egész sorozata befejeződött. A
hátralevő kisebb csoportok, a kézirattár fölállítása s a
9
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levéltári anyagnak végleges fölállítása későbbi feladatúi
maradnak.
Hivatkozva tehát az átköltözés folyásáról adott jelen
téseimre, örömmel állapítom meg, hogy az a tisztviselői
kar és könyvtári személyzet buzgó munkája és lelkiisme
retes gondossága eredményeként minden károsodás nélkül
ment végbe. A bérelt helyiségeket 1908 július 1-ére üresítettük ki, a régi alagsori raktár helyiség 1908 augusztus
31-ére, az első emeleti helyiségek 1909 januárius hó 15-ére
fölszabadultak és az egyetem gondnoki hivatala részéről
átvétettek. Régi bútorzásunk egy részét használatba vettük,
másrészét átalakítottuk, a föl nem hasznáhatókat elraktá
roztuk. Mindez azonban az egész bútorzatnak kisebb fele
volt, a nagyobb felét más intézeteknek adtuk ki, a mint
Nagyságod esetről-esetre rendelkezett. A régi helyiségből
való búcsuzásunkba, bármilyen örömmel néztük új hajlé
kunkat, némi keserűség furakodott, mikor az ottani felsze
relési tárgyakat az egyetemi gondnoki hivatalnak átadtuk.
Az ó könyvtártól búcsút vevén figyelmünket az új
könyvtár foglalta le, melyben sok és fontos teendő várt
reánk. Múlt évi deczember hó 23-ától kezdve folyik itt a
munka, melynek eredményéül anyagok elhelyezését, ter
meink és helyiségeink bebútorzását és fölszerelését, olvasóés dogozó-termeink megnyitását s a rendszeres könyvtári
forgalom felvételét állapíthatjuk meg. Itt volna annak a
helye,- hogy könyvtárunk új épületét, anyagunk elhelyezését,
berendezésünket stb. ismertetve, bemutassuk. A föladat
azonban oly terjedelmes s az erre szükséges és megkí
vántaié nyugodt, munkára alkalmas idő még nem állott
rendelkezésre, sőt még arra sem lehetne gondolni, hogy
ha ez a munka készen volna is, bele legyen illeszthető e
jelentés keretébe. Van rá reményem, hogy ily természetű
dolgozatomat külön is kiadhatom, a minthogy ezzel úgy
a hazai, mint a külföldi irodalomnak tartozunk is.
Az évi forgalmat illusztráló kimutatások közül kettőre
vagyok bátor különösen fölhívni Nagyságod figyelmét.
Az egyik gyarapodásunkra, a másik olvasólermünk látoga
tására vonatkozik. Amaz két ok miatt föltűnő, mert az év
folyamán, a rendkívüli munkára való tekintetből, csak a
legszükségesebb gyarapításról gondoskodtunk, mert továbbá
az idén semmi rendkívüli forrásunk nem nyílt meg. Ezek
alapján a gyarapodásnak örvendetes emelkedése hűen iga
zolja régi állításomat s az évi statisztika emelkedése könyvtá
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runk egyenletes fejlődését. Noha olvasótermünk ez évi febr.
8-tól június hó 15-ig volt csak nyitva, a forgalom statisz
tikája meglepően magas. Ez a tapasztalás arra tanít, hogy
az olvasó- és dolgozótermek közönsége csakugyan megvan
Kolozsvárt, mint azt ismételten fejtegettem s tanít arra is,
hogy egyetemünk hallgatóira az új Könyvtár a várt jóté
kony hatást tette. De az utóbbi arra is eszméltet, hogy
ezután a hallgatóság igényeinek kielégítésére fokozott
gondoskodással, illetőleg fokozott áldozattal kell töreked
nünk, Vagyis ezentúl még jobban kell gondoskodnunk
arról, hogy a hallgatóság számára a megfelelő tankönyv
gyűjteményt megszerezhessük.
Ez a két adat arra is sürgetőleg int, hogy egyfelől
személyzeti viszonyainkat, másfelől anyagi ellátásunkat
lehető gyorsan rendezzük. A tekintetes Tanács a régi
úzust az új épületben is fentartandó, naponként tíz órai
nyitást rendelt el. Ez azonban csak úgy történhetik, ha a
párhuzamosan dolgozó személyzetet biztosítani és beállítani
lehetséges lesz. A várható nagyobb látogatottság megint arra
sarkal, hogy hallgatóinkat tankönyvekkel jobban ellássuk.
Erre megint évi javadalom emelése szükséges. Hálásan
ismerem el, hogy a személyzeti viszonyok rendezésére
tett előterjesztésemre az 1909. évi állami költségvetésbeu
egy tiszt, egy kezelőtiszt, egy gépirónö, egy laboráns, egy
kapus, egy gépész, egy könyvkötő és egy szolga állása
rendszeresítve lett, hogy a kisegítő személyzet díjazásáról
a nagyin. Miniszter úr gondoskodni kegyes volt, de
kötelességem megállapítani, hogy ezzel még nem történt
meg minden, a minek megtörténése könyvtárunk jövendője
szempontjából annyira kivánatps és szükséges. Az elmúlt
évben az igazgató és Cazelli Árpád könyvtári tiszt részére
cgy-egy ötödéves korpótlék vált esedékessé s a nagyin.
Miniszter úr rendeletére az egész személyzetről szóló
törzskönyvi kimutatás is elkészült. Az üresedésben volt
szolgai állásra hirdetett pályázat lejárta után Nagyságod
Sztojka Ferenczet rendelte ide szolgálatra, ugyancsak
Nagyságod Sövényfalvi Jánost és Molnár Mózest kisegítő
szolgául ide helyezte át. Az újonnan rendszeresített állások
még betöltés alatt állanak.
Örömmel kell megállapítanom, hogy a nagym. Minisz
ter úr múlt évi 87486 sz. rendeletével, könyvtárunk gyarapo
dásának egy eddig elhanyagolt forrását nyitotta meg, a
midőn úgy méltóztatott intézkedni, hogy a budapesti és
9*
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kolozsvári egyetemek könyvtárai fölös számú könyvei
ezutánra kölcsönösen átengedtessenek. Az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Könyvtárával való szerves összeköttetésünk révén
örömmel kell megemlékeznem Miniszter úr ő nagymélt.nak arról az intézkedéséről is, hogy a Magyar Nemzeti Múz.
Könyvtára fölös példái az Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyv
tára gyarapítására fognak szolgálni. Ez a két intézkedés
a várható gyarapodás értékén kívül azért is nevezetes,
mert általa az ország nagy könyvtárai szorosabb viszonyba
lépnek egymással, így a könyvtári ügy gondozása ezután
úgy felettes hatóság, mint a testvérintézmények részéröl
bizonyára kedvező eredménynyel fog járni. Itt kell megem
lítenem, hogy állami könyvtárak gyarapodásának együttes
czímjegyzékben való közzétételének gondolata is szőnyegre
került. Mivel azonban e kérdést még véglegesen eldöntve
nem látjuk, annak mai állapotáról nem számolhatunk be.
A hazai és külföldi intézményekkel és egyetemekkel fönnálló
csereviszony ápolása ezután a könyvtár föladatát fogja tenni,
mivel Tanácsunk előterjesztésemre a csereviszony gondozását
a könyvtárra bízta. Ez intézkedéseknek egyfelől a közvetlen
érintkezés, másfelől a forgalom gyorsabb lebonyolítása
lesz jó eredménye. Régen sürgetett óhaj kezd megvalósulni
ama tárgyalások alapján, mely a könyvtárak közvetlen
érintkezése érdekében a berlini akadémia kezdésére folyik.
Könyvtárunk ezt a mozgalmat nagy örömmel fogadta és azt
kívánatosnak, sőt szükségesnek tartván, szívesen támogatta.
Meg kell emlékeznem még arról, hogy Tanácsunk a könyv
tár katalógusának kiadása mellett foglalt állást. A ki ismeri
a mi könytáraink e kérdésben való helyzetét, csak örömmel
vehet tudomást tanácsunk e határozatáról, melynek megvaló
sítása már csupán az anyagiakon múlik. Előterjesztésemben
rá mutattam a katalógus kiadásának módjaira s remélem,
hogy a kiadásra készen álló kéziratos anyag egy-két esztendő
alatt nyomda alá is kerül.
Végül legyen szabad megemlékeznem arról, hogy
új épületünk és berendezésünk hazai könyvtári világunkban
kedvező hatást ért el. A József műegyetemnek épülő új
otthonában a mi állványrendszerünket látjuk, felszerelési
tárgyaink közül, többnek átvételéről van tudomásunk. A
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége pedig
az idei könyvtári kurzus programmjába vette könyvtárunk
tanulmányozását. A kurzus hallgatói július hó 17-én láto
gatták meg a könyvtárat, hol az igazgató a könyvtári
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személyzet segítségével a maga egészébefi azt be is
mutatta. A kurzus hallgatóságához csatlakozott a kassai
királyi jogakadémia Igazgatója is, ki az építendő jogaka
démiai könyvtár érdekében behatóan tanulmányozta a
miénket. Szakemberek és nagy közönség pedig állandóan
tanulmányozzák és látogatják könyvtárunkat.
Az elmúlt évről szóló kimutatásaimat Nagyságod
nagybecsű figyelmébe ajánlva, hálásan emlékezem meg
mindama tényezőknek szeretetteljes támogatásáról, az
állandó könyvtári bizottságról, a tekintetes egyetemi Tanács
ról s a nagym. Miniszter úrról, kiknek buzgalma és éber
gondja lehetővé tették, hogy könyvtárunk ez év nagy mun
káját eredményesen végezhette.
Bármily küzdelmes és fáradsággal teljes esztendők
voltak is ezek, bármily küzdelmes és fáradságos esztendőre
van még kilátásunk: egy bizonyos, hogy ez évek ered
ményeként egyetemünk mai könyvtára nem csupán a könyv
tár építés és technika terén emelkedik ki hazai viszonyaink
ból, hanem már is igazolta, hogy tudományos és közműve
lődési hatása városunk és egyetemünk falain túl terjedt.
Kérem Nagyságodat, hogy jelentésemet tudomásul
venni méltóztassék.
Kolozsvár, 1909. július 25.-én.
E rd é ly i Pál,
igazgató.
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33. FÜGGELÉK.

Kim utatás a kolozsvári m. kir. Ferencz József
tud om ányegyetem könyvtárának gyarapodá
sáról az 1908/9. iskolai évben.
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35. FÜGGELÉK.

A kolozsvári m. kir. Ferencz József tud o
m án yegyetem é s az Erdélyi Nemzeti Múzeum
könyvtárának haszn álata az 1908/9. iskolai
évben.
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Kimutatás a kolozsvári m. kir. Ferencz József
tud om ányegyetem könyvtárának 1908/9. isk.
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3 7. F Ü G G E L É K .

A Kolozsvári M agyar Királyi Ferencz József
T u dom ányegyetem 1908/9 tan év 1. félévéb en
teljesített testgyakorlati ok tatás ered m én y ei:
Az egyetemi torna- és vívóteremben heti 9 órán át
felváltva a kezdők (3 csapatban 48 egyén); haladók heti
9 órában (2 csapatban 28 egyén); képzett vagy versenyzők
heti 15 órában (1 csapatban 21 egyén) csoportjai tonázásban
és vívásban működtek. Magánjellegű torna órákban (több
ször változás alatt állott) átlag heti 21 órában (2 csapatban
39 egyén); a tanár urak heti 6 órában (1 csapat 3 egyén)
nyert kiképzést.
Összesen heti 60 órában tornázott és vívott 139
egyén. A kard-, tőr- és ökölvívásban, a katonai rendgya
korlatokban, szabad és füzér gyakorlatokban, szertornázásban 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 D ; a vitőrvivásban heti 18 órában felváltva franczia
és olasz Cz. (Lyoni- és Páduai iskola); az ökölvívás pedig
angol és hollandi rendszerben (Oxfordi és Leawardeni isko
la) ; heti 3 órán át gyakoroltatott. A vívóteremben összesen
bele számítva a 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
67 egyén heti 9 órában rendszeresen tornázott (Spies —
Eisele —Jahn rendszerben). Az előtornászok, csapatvezetők,
a tornatanítói és vívómesteri pályára készülök oktatására
a torna és vívás tanítás elméletéből, torna és vívás törté
netből — rendszertanból és vezényléstanból heti 2 óra
tanítás volt, összesen hetenként 11 torna óra tartatott. Az
ünnep és vásárnapok, valamint az egyetemi szünnapokon
gyalog- és kerékpár kirándulások, football- és nagymétafüleslabdajátékok tartattak, összesen 5 labdajáték mérkőzés
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folyt le. Deczember és januárius hónapokban pedig a kor
csolyázás is figyelemben részesült.
Szeptember havában 115 órán részt vett átlag 22
egyetemi hallgató, 4 egyetemen kívül álló.
Október havában 235 órán részt vett átlag 21 egyetemi
hallgató, 6 egyetemen kívül álló.
November havában 202 órán részt vett átlag 14 egye
temi hallgató, 3 egyetemen kívül álló.
Deczember havában 133 órán részt vett átlag 19
egyetemi hallgató, 8 egyetemen kívül álló.
Az 1. félévben összesen 685 órán részt vett átlag 19
egyetemi hallgató, 5-25 egyetemen kívül álló.
Legtöbb tornász volt nov. hó 21.-én (29-en), legkeve
sebb pedig decz. 17.-én (14-en). Legtöbb vívó volt nov.
hó 9-én (31-en); legkevesebb nov. 27-én (9-enJ1. A kolozs
vári M. Kir. Ferencz J. Tudományegyetem testgyakorlati
óráin résztvett egyetemi hallgatóknak 12*5 eröpont, az
egytemen kívül állók 4-2 erőpont átlagos erőemelkedése
volt. — Szeptember és október hónapokban összesn 7
kirándulást rendeztünk 3 kerékpáron, 4 gyalog. — A társas
gyalog kirándulások és a touristika (hegymászás) és a
mezei futó versenyek e félévben fejlődésnek indultak. Az
előre megállapított tervszerinti gyalog kirándulásban részt
vett 39, átlag 8 egy-egy kirándulásban. Megtettek összesen
842 km. utat, átlag óránként 6-3 kilométert, egy-egy kirán
duló. — Az egyetemi hallgatók a kerékpározás terén is
buzgólkodtak. Kedvező időjárás alkalmával 40— 120 km.
kerékpáros kirándulásokra hetenként többször is kivonul
tak. Az előre tervezett kerékpár kiránduláson 2394 km. utat
tettek meg, átlag óránként 19 8 km. sebességgel. A kezdő
kerékpárosok rendszeres oktatásban részesültek, 16 egye
temi halgató sajátította el a kerékpározást. Kiemeljük, hogy
a tornaórák vezetésében: László Gyula és Varga Sándor
tanárok; a vívóórák vezetésében: Czenker Béla, Deák
Gábor, Láng Oszkár Ernő; a football csapatok vezeté
sében: LászlóGyula, Láng Oszkár; a kerékpár kirándulások
vezetésében: Veress Andor és Papp Zoltán; a gyalog
kirándulások vezetésében: Szabó Géza és Némethi Ervin
segédkeztek és kitüntették magukat. A torna órákat 57;
a vívó órákat 82; a football játékokat több ezeren; a
kerékpár kirándulásokat 16; a gyalog kirándulásokat 2
vendég látogatta. A Kolozsvári Magy. Kir. Ferencz József
Tud. egyetem testgyakorló óráin az 1908/9 tanév I. félé
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vében 139 egyetemi hallgató átlagos életkora 217 év;
álagos magassága 168-3 cm.; átlagos magassági növeke
dés 1-7 cm.; átlagos testsulygyarapodás 2-5 kgr.; átlagos
mellbőség nagyobbodás 1-9 cm.; átlagos tüdötérfogat nagyob
bodás 122 köbcm.; átlagos jobbkéz csukló vastagodás
1-1 mm.; átlagos balkéz csukló vastagodás 0-5 mm. Az
átlagos testgyakorl. erőfelvételek a következők : A kar feszitő
izmainak erőegysége a félév elején legkisebb 4, legnagyobb
35, átlagos 19-5; a félév végén legkisebb 6, legnagyobb 37,
átlagos 21-5; a kar hajlító izmainak erőegysége a félév elején
legkisebb 9, legnagyobb 53, átlagos 31; a félév végén leg
kisebb 11, legnagyobb 55, átlagos 33; a láb izmainak
erőegysége a félév elején legkisebb 10, a legnagyobb 51,
átlagos 30-5; a félév végén legkisebb 11, legnagyobb 55,
átlagos 33; a testi erőpontok összege a félév elején leg
kisebb 11, legnagyobb 133, átlagos 72; a félév végén
legkisebb 26, legnagyobb 139, átlagos 82-5. Egy év
átlagos erőgyarapodása 12*5. Az erőméréseknél a felhúzódás
a magas nyújtón 2 erőpontot, a feltolódás a magas korláton
szintén 2 eröpontot számít. Minden sarkazás 1 erőpontot.
A „Kolozsvári Egyetemi Athletikai Club“ tagjai, heti 9
ólában rendszeresen tornáztak és vívtak az egyetemi vívó
teremben, átlag 22-en egy-egy órában. A pontos dynamómetrikai és antropometrikai eredmények alapján egy képzett
tornász testsúlyának minimuma, kell hogy legyen centi
méterenként 340 gramm, maximuma pedig centiméterenként
530 gramm. Tehát egy 120 cm. magas tornász testsúlyának
minimuma 57-8 kilogramm, maximuma pedig 901 kilo
gramm.
Kelt Kolozsvárt, 1909 év januárius hó 25-én.
Kiváló tisztelettel:

N a g y b u d a fa lv i V e rm e s Lajo s,
egyetem i to rn atanár és vivóm ester.
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A k o lo z s v á ri M a g y a r K ir á ly i F e re n c z -J ó z s e f Tud.e g y e te m te s tg y a k o r la ti ó rá in ré s z t v 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 i e re d 
m é n y e i az 1 9 0 8 9 . ta n é v I. fé lé v é b e n .

A megvizsgált egyetemi hallgatók közül a tornászok
nál 33‘5°/o; a vívóknál 16-5% ; a kerékpárosoknál 22’3% ;
a football játszóknál 20-1 °/0 a jobb kar erősebb volt, mint
a bal. — A tornászoknál 46-3% ; a vívóknál 31-5°/0; a kerék
párosoknál 61’3 % ; a football játékosoknál 61 -3% mindkét
kar egyenlő erősnek látszott. — A tornászoknál 20-2%;
a vívóknál 52% ; a kerékpárosoknál 16-4°/o; a football ját
szóknál 18'6% a balkart találtam erősebbnek. — A két kar
hosszúságánál a kísérletek azt eredményezték, hogy túl
nyomó 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
13,170 ; a vívóknál 49,3% ; a kerékpárosoknál l l -3°,'0; a
football játékosoknál 27-4% a jobb kar hosszabb a balnál,
a bal láb hosszabb a jobbnál. A tornászoknál 9-8 % ; a
vívóknál 15'6% ; a kerékpárosoknál 11 '4% ; a football
játékosoknál 19-5% 3 megfordított viszony mutatkozott,
vagyis a bal kar meg a jobb alsó végtag volt hosszabb 4
egyénnél, melyeknél a jobb oldali végtagok voltak hoszszabbak a baloldaliaknál, de mutatkoztak egyéb rendel
lenességek is. —■A jobb és balkarnak, úgyszintén a jobb
és bal alsó végtagnak tökéletesen egyenlő hosszúságát
egyetlen egy esetben sem konstatálhattam. Betegségekről,
párbajmcgsebesíilésekről és több elmaradási okokról jegy
zeteket nem vezettem.
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A Kolozsvári M agyar Királyi Ferencz József
Tud.-egyetem 1908/9. tanév II. félévéb en telje
sített testgyakorlati oktatás eredm ényei.
Az egyetemi torna- és vívóteremben heti 9 órán át
felváltva a kezdők (4 csapatban 46 egyén); haladók heti
9 órában (3 csapatban 36 egyén); képzett vagy verseny
zők heti 15 órában (2 csapatban 24 egyén); az A) B) C)
csoportban tornázott (9 csapatban 106 egyén), heti 9 órán
át működtek. Magánjellegű tanórákban (többször változás
alatt állott), heti 12 órában (2 csapatban 16 egyén); a tanár
urak heti 6 órájában (1 csapat 3 egyén) nyert kiképzést.
Összesen heti 60 órában tornázott és vívott 125
egyén. A kard-, tőr- és ökölvívásban, a katonai rend tor
nászai 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 D .; a vitőrvívásban
heti 18 órában felváltva a franczia és olasz (Lyoni- és
Páduai iskola); Cz. az ökölvívás 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) B) C) csoportok 3 csapat
ban 57 egyén, rendszeresen tornázott (Spies —Eisele—Jahn
rendszerben). Az előtornászok, csapat-vezetők, a tornatanitói és vívómesteri pályára készülök oktatására, a torna
és vívás tanítás elméletéből, torna és vívás történetéből —
rendszertanból és vezényléstanból heti 2 óra tanítás volt,
összesen hetenként 11 torna óra tartatott. Az ünnep- és
vasárnapok, valamint az egyetemi szünnapokon gyalogés kerékpár kirándulások, football- és nagyméta-füleslabdajátékok és kiruljátékok tartattak, összesen 10 labdajáték
mérkőzés folyt le. Februárius és március hónapokban pedig
a korcsolyázás is figyelemben részesült.
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Februárius havában 196 órán részt vett átlag 25 egye
temi hallgató, 8 egyetemen kívül álló.
Márczius havában 222 órán részt vett átlag 27 egye
temi hallgató, 9 egyetemen kívül álló.
Április havában 112 órán részt vett átlag 20 egye
temi hallgató, 5 egyetemen kívül álló.
Május havában 185 órán részt vett átlag 25 egye
temi hallgató, 7 egyetemen kívül álló.
Junius havában 106 órán részt vett átlag 15 egye
temi hallgató, 3 egyetemen kívül álló.
A II. félévben összesen 821 órán részt vett átlag 22’4
egyetemi hallgató, 6-4 egyetemen kívül álló.
Legtöbb tornász volt februárius hó 11.-én (39-en),
legkevesebb pedig márczius hó 31.-én (9-en). Legtöbb vívó
volt februárius hó 19.-én (31-en), legkevesebb május hó
28.-án (11-en). A kolozsvári Magyar Kir. Ferencz József
tudomány egyetem testgyakorlati óráin részt vett egyetemi
hallgatóknak 1L9 erőpont, az egyetemen kívül állók 4'7
eröpont átlagos eröetnelkedése volt. Április, május és junius
hónapokban összesen 7 kirándulást rendeztünk 2 kerék
páron, 5 gyalog. — A társas gyalog kirándulások és a
touristika (hegymászás) és a mezei futó versenyek e félév
ben hanyatlásnak indúltak. — Az előre megállapított terv
szerinti gyalog kirándulásban részt vett 51, átlag 11 egyegy kirándulásban. Megtettek összesen 1345 km. utat,
átlag óránként 6 3 kilométert, egy-egy kiránduló. — Az
egyetemi hallgatók a kerékpározás terén is buzgólkodtak.
Kezvező időjárás alkalmával 25—120 km. kerékpáros kirán
dulásokra hetenként többször is kivonultak. Az előre ter
vezett kerékpár kirándulásokon 1781 km. utat tettek meg,
átlag óránként 17'4 km. sebességgel. A kezdő kerékpá
rosok rendszeres oktatásban részesültek, 23 egyetemi hall
gató sajátította el a kerékpározást. Kiemeljük, hogy a
tornaórák vezetésében: László Gyula és Varga Sándor
tanárok; vivóórák vezetésében: Czenker Béla, Láng
Oszkár Ervin, Deák G .; a football csapatok vezetésében:
László Gyula és Láng Oszkár Ervin; a kerékpár kirán
dulások vezetésében: Veress Andor és Papp Zoltán; a
gyalog kirándulások vezetésében: Szabó testvérek és Németh
Ervin segédkeztek s kitüntették magukat. — A torna órákat
52; a vivő órákat 61 ; a football játékokat több ezren; a
kerékpár kirándulásokat 16; a gyalog kirándulásokat
9 vendég látogatta. — A „Kolozsvári Magyar Királyi
10*
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Ferencz József Tud.-egyetem" testgyakorlati óráin az 1908/9
tenév II. félévében 125 egyetemi hallgató átlagos életkora
20*9 év; átlagos magassága 166*3 cm.; átlagos magassági
növekedése 1*9 cm.; átlagos testsúlygyarapodás 2*8 kgr.;
átlagos mellbőség nagyobbodás 2-3 cm .; átlagos tüdőtér
fogat fejlődés 88’8 köbcm.; átlagos jobbkéz csukló vas
tagodás T3 cm.; átlagos balkéz csukló vastagodás 0-9
cm. volt. Az átlagos testgyakorlati eröfelvételek a követ
kezők : A kar feszítő izmainak eröegysége a félév elején
legkisebb 5-3, legnagyobb 325, az átlagos 18*9; a félév
végén legkisebb 7-4, legnagyobb 35*9, átlagos 21 *6; a
kar hajlító izmainak erőegysége a félév elején legkisebb
8-5, legnagyobb 47'5, az átlagos 28; a félév végén leg
kisebb 9-8, legnagyobb 51 2, átlagos 30-5; a láb izmainak
eröegysége a félév elején legkisebb 17*6, legnagyobb
49-3, az átlagos 3 3 4 ; a félév végén legkisebb 18*5, leg
nagyobb 50*3, átlagos 34-5 A test eröpontok összege a
félév elején legkisebb 97, legnagyobb 115*8, az átlagos
125*5 ; a félév végén legkisebb 1M , legnagyobb 123*9,
átlagos 67*5. Évi átlagos gyarapodás 11 9. A Kolozsvári
Egyetemi Athletikai Club" tagjai heti 12 órában rend
szeresen tornáztak és vívtak az egyetemi torna-vivóteremben,
átlag 18-an egy-egy tanórában. Több házi viadalt rendez
tek, kiváló eredménnyel országos jellegű vivóversenyt, vivóakadémiával kapcsolatban, továbbá nagyobbszabású bir
kózó versenyt. A test egyensúly alaptörvényekép és a test
mozdulatoknál, lábmozdulatoknál az izomerők erőműtani
szabályos átvitelénél, egy középarányú méret van megálla
pítva és ez a testmagasságnak */, részével több vagy keve
sebb nem lehet, mert ezentúli méret a rendszeres izomfej
lesztés és testegyensúly hátrányára van. Középmagasságú
165—175 cm. magas egyénnek vivóállása, a jobb láb
és bal láb sarka között térmérete 50 cm. A lábfejre 25
cm. hossz van számítva és így a küzdő állás összmérete
75 cm. A „támadó-állás" vagy a „támadásinál e méret
50 cm.-rel emelkedik = T25 cm. A törzs, a csípőkön,
minden esetben és mozdulatnál függélyesen áll a két láb
közi távolság felett, s így a vivóállásnál 25 cm .; a támadó
állásnál 75 cm.
Kelt Kolozsvárit, 1909. év, julius hó 25.-én.
Kivátó tisztelettel :

N a g y b u d a fa lv i V e rm e s Lajos,
egyctL'nii tornatanár és vivóm ester.
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A megvizsgált egyetemi hallgatók közül a torná
szoknál 38-5 % ; a vívóknál 49-3 % ; a kerékpárosoknál
22' 1% ; a football játszóknál 16 9% a jobb kar erősebb
volt, mint a bal. — A tornászoknál 50-4 % ; a vívóknál
43‘10 o; a kerékpárosoknál 65-2 % ; a football játékosoknál
51'5% mindkét kar egyenlő erősnek látszott.
A torná
szoknál 2 H % ; a vívóknál 7 6 % ; a kerékpárosoknál
78-9 % ; a football játszóknál 31-6% 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 21 '3% ; a vívóknál
49-3% ; a kerékpárosoknál 21 -5% ; a football játékosoknál
31 •7% a jobb kar hosszabb a balnál, a bal láb hosszabb
a jobbnál. A tornászoknál 11 '5% ; a vívóknál 10*1 % ; a
kerékpárosoknál 8-3% ; a football játékosoknál 11 ‘9% a
megfordított visszony mutatkozott, vagyis a balkar meg a
jobb alsó végtag volt hosszabb 3 egyénnél, 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
konstatálhattam. Betegségekről, párbajmegsebesülésekről
és több elmaradási okokról jegyzeteket nem vezettem.
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38. FÜGGELÉK.

Az Egyetemi Diákasztal felü gyelő-b izottságá
nak jelen tése az 1908/9. iskolai évről.
T ekintetes E gyetemi T anács !

A Kolozsvári Egyetemi Diákasztal 1908/9. isk. évi
működéséről szokásos évi jelentésünket a következőkben
van szerencsénk megtenni.
Az étkezők számában a múlt évben tapasztalt gyarapo
dás ez idén nem mutatkozott, hanem, mint az I. alatt mellékelt
Átnézetböl kitetszik, a múlt évi nagy létszámmal szemben
visszaesés mutatkozott. Kiszolgáltattunk mindössze 38362
ebédet és 33063 vacsorát. A forgalom körülbelül akkora
volt, mint az 1907/8. isk. évben. Nem volt tehát semmi
különös ok az aggodalomra, mégis szükségesnek tartottuk
a jelenség okát kutatni. A kutatás eredménye az, hogy
a hallgatóság egy része azért maradt el intézményünktől,
mert helyiségeinknek a múltakban is, de az elmúlt évben
fokozott mértékben tapasztalt szűkös volta miatt, nem
találta meg az étkezésnél a maga kényelmét. Elment tehát
máshová, hol valamivel drágábban, a közegészségügyi
követelményeknek kevésbé megfelelő ételt kapott ugyan,
kevésbé egészséges helyiségben, de azt kényelmesen
fogyaszthatta el. Annál inkáb megtehette ezt, mert a múlt
évi nagy drágasággal szemben — legalább a húsáraknál —
beállott olcsóbbodás mellett a kosztadással foglalkozó
magánosok és vállalkozók is leszállíthatták áraikat annyira,
hogy azok, ha valamivel magasabbak is, mint a mieink,
de nem annyival, hogy megfelelő csábítás mellett verseny
képesek ne lennének. A legtermészetesebb azonban, hogy
ezek mellett az árak mellett nem lehetett pl. olyan minő
ségű húst adniok, mint mi adtunk, kik nem feltétlenül a
legolcsóbb, hanem a legtöbb granacziát nyújtó és leg
megbízhatóbb szállítóktól szerezzük be összes czikkeinket,
még ha azok — természetszerűen — valamivel drágábbak
is. Ifjúságunk egy — valószínűleg a jobb anyagi helyzetben
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levő és meggondolatlanabb — része nem érti ezt meg, enged
a csábításnak, a mi végre is nem olyan nagy baj. De az már
a legerősebb kritikát is kihívja, hogy akadnak egyetemi hall
gatók, kik miután a Gondviselés őket kedvező anyagi hely
zettel látta el, nem átallják az Egyetemi Diákasztal törekvéseit
éretlen eljárásukkal megnehezíteni s ez által a szegénysorsú
egyetemi hallgatók érdekét súlyosan megkárosítani. Csak
egy példát hozzunk fel. Minden félév elején az egyetem
összes kapuira s más alkalmas helyekre kifüggesztett
hirdetményekkel szoktuk felhívni az ifjúság figyelmét intéz
ményünkre. Kivált az újonnan érkezők érdekében szükséges
ez az eljárás. Mindig szeptember 1.-én és januárius 7.-én,
vagyis a beiratkozások első napján szoktak megjelenni
ezek a hirdetmények. A most végződő iskolai évben is
így tettünk s már az első délelőtt letépte valaki a központi
épületben kitett összes hirdetményeinket. A második fél
évben számítottunk erre, a letépett hirdetmények helyett
újakat tettünk ki, hogy a kifüggesztést követő napon csak
a foszlányait találjuk. Jelentéktelennek látszó eset, pedig
nem az, aminthogy nem lehet könnyen megbocsátható
diákcsinynek sem vennünk az olyan eljárást, mely miatt
különösen újonnan jövő szegénysorsu hallgatóink elesnek
egy reájuk nézve megfizethetetlen intézmény áldásainak
élvezésétől, másfelől megnehezítik annak működését is. Mert
hiszen az csak természetes, hogy minél nagyobb a for
galmunk, annál többet és jobbat nyújthatunk az ifjúságnak ;
4z is tény, hogy oda is nyújtjuk, mert intézményünknek
egyáltalán nem czélja a vagyongyűjtés, a mint ezt nem is
teszi s nem is tette. Szükséges volna, hogy ifjúságunk
maga is belássa végre ennek igazságát. Fájdalom, erre
a belátásra a közel jövőben nem számíthatunk. Ez azonban
egyáltalán nem akadályozta meg a Felügyelő bizottságot
abban, hogy a maga részéről a Hölgybizottsággal együtt
minden .kitelhető módon előmozdítsa az ifjúság érdekeit.
Ezt a czélt szolgáltuk akkor, mikor megkértük az egyetem
Tek. Tanácsát, hogy minden félév elején alkalmas módon,
külön hirdetményi táblán figyelmeztesse, kivált az újonnan
jövő ifjúságot mindazokra a kedvezményekre, melyek ren
delkezésére állanak s azok elnyerésének feltételeire. Bár az
Egyetemi Tanács erre vonatkozó határozatát még nem
ismerjük, semmi okunk sincs kételkedni, hogy ez a figyel
meztetés a legalkalmasabb formában meg is fog történni.
Ugyancsak az ifjúság érdekében történt az az intéz-
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kedésünk, hogy azok, kik előre bejelentették, nemcsak
legalább egy hétre kiváltott jeggyel étkezhettek, hanem
l.-kor.-ért kaptak eg y ebédet és vacsorát is.
Ugyancsak az ifjúság érdekében dolgoztunk akkor,
midőn daczára a váratlanul mindegyre feltűnő nehézsé
geknek, csüggedetlenűl dolgoztunk az Egyetemi Diákasztal
új épületének megvalósításán. Fáradozásainkat úgy látszik,
siker koronázza, s hála a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium jóakaratának, s Kolozsvár sz. kir. város közönsége
újabban is tapasztalt támogatásának, már csak a következő
évet kell ideiglenesen bérelt helyiségben eltöltenünk. A
mennyiben emberileg bizonyos lehet valami, a közel jövő
ben már az építkezéseket meg is kezdhetjük, hogy 1910/11.
év elejétől már teljesen modern, egészséges étkező és
lakóhelyiségeket állítsunk a mi viszonyaink közt valóságos
jótéteményként a hozzánk forduló ifjúság használatára.
Erőnkhöz képest ez évben is külön kedvezményekben
részesítettük az ifjúság legszegényebb és megfelelő előme
netelt tanúsító egyrészét. A ségélyzettek száma és a segé
lyek mérve ez évben is akkora volt, mint az előző évben,
4160 kor. 90 fillért képvisel. Nem mulaszthatjuk el itt
felemlíteni azt a sajátságos jelenséget, hogy a második
félévben alig volt annyi a folyamodó, mint amennyi a
kihirdetett kedvezményes helyek száma. A jelenség okát
kutatva, arra a tapasztalatra jutottunk, hogy ennek oka
korántsem az, mintha hallgatóságunk anyagi viszonyaiban
valami feltűnő javulás állott volna be. Sokkal inkább igaz
ennek az ellenkezője. Hallgatóságunk zöme nagyon szegény
s épen ezért kénytelen megélhetésének legelemibb felté
teleit úgy biztosítani, hogy különböző ú. n. mellékfoglal
kozásokat keres magának. A kereslet és kínálat aránytalan
sága miatt azonban ma már ezek a mellékfoglalkozások
is kevésbé jövedelmezők, s a hallgatónak idejét annyira
igénybe veszik, hogy tulajdonképen a tanulmányainak való
élés lesz mellékfoglalkozássá. Minthogy pedig mi természet
szerűleg — bizonyos, bár épen nagynak nem mondható
tanulmányi előmenetel kimutatását kívánjuk, épen a leg
szegényebb elemmel történik az, hogy — különösen a
második félév elején — nem tud idejében lekolloquálni.
Ismerve a viszonyokat, az Elnökség a legmesszebbmenő
liberálitással kezelte és kezeli a kérdést, de természetesen
a nélkül, hogy egedékenységében a megengedhető hatá
rokon túl menne. Nevezetesen csak a legritkább esetben
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szokott olyan előterjesztést tenni a Tek. Felíigyelöbizottságnak, hogy a megfelelő tanulmányi előmenetel kimuta
tásától kivételesen tekintsen el. Így fog tenni jövőben is.
De a jelenséget, melyet tapasztaltunk, szükségesnek tar
tottuk, mint igen jellemzőt s lehetőleg orvoslandót felemlíteni.
Örömmel jelenthetjük, hogy a Diákasztalnál étkező
ifjúság egymás közti érintkezésében mind ritkábbá válnak
azok a kisebb-nagyobb torzsalkodások és személyes
kedések is, melyekről az elmúlt években mindig kellett
szólanunk. Ebben az évben egyszer sem fordultak elő
olyanok, melyek közbelépésünket, vagy épen megtorlást
kívánt volna. A felügyeletet gyakorló hallgatók is eléggé
megfeletek önként vállalt kötelességeiknek s e tekintetben
is egy pár egyszerű figyelmeztetésre lehetett szorítkoznunk.
Pénzforgalmunkról a 2. és 3. számú mellékletek vilá
gos képet adnak. Ezek szerint bevételünk 37,880 kor. 40 f.
volt, mellyel szemben kiadtunk 34,789 korona 15 fill.-t.
Maradvány tehát 3091 kor. 25 fill. Meg kell ezzel kapcso
latosan jegyeznünk, hogy a piaczi drágaság (kenyér, vetemény, burgonya) ebben az évben is még nagyon érez
hető volt.
3.
számú mellékletünk azokról a bevételeinkről szól,
melyek a szállítóktól levont százalékból, külön adományok
ból, gyűjtő tömbök, valamint külön ebébek és vacsorák
eladásából, mulatságok jövedelméből stb. keletkeztek;
3179 kor. 29 f. összegükben 1588 kor. 01 fillérrel múl
ják felül a múlt évben hasonló czímen kimutatott össze
get. A többlet részben a külön eladott adagok nagyobb
számából és a múlt évben elmaradt, de az idén rendezett
estély jövedelméből származik.
Vagyoni gyarapodásunkról szólva, a legnagyobb hálá
val kell megemlékeznünk boldog emlékű Szacsvai Sándorné
szül. Br. Wesselényi Józefa végrendeleti hagyományáról,
mely 10000 koronával gyarapította vagyonúnkat, s melyet
a végrendelet végrehajtója, Br. Wesselényi Ferencz, a hagya
téki díj levonásával, már ki is fizetett. Ugyancsak bőkezű
támogatónk akadt Dr. Moldován Gergely egyet. ny. r. tanár
úr személyében ki néhai fia emlékére „Dr. Moldován István
alapítvány- czimen kezelendő 1000 kor. névértékű 4%
kamatozású magyar koronajáradék kötvényt tett le az elnök
ségnél azzal, hogy az alapítólevél kiállításáig ott kezeltessék.
Mindkét nemeslelkű adományért kifejezte az elnökség
a maga helyén és a maga idejében köszönetét, de jól
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esik ezt megismételnünk. Az egyetemi Diákasztal mindenha
kegyelettel fogja megőrizni úgy Szacsvai Sándorné, mint
Dr. Moldován István emlékét. Legfőbb óhajtásunk, hogy
mindakettönek arczképeit megszerezhessük és újonnan
építendő helyiségünkben örökre megőrizhessük azoknak
vonásait, kiknek lelke az egyetemi ifúság szegénységét
meg tudta érteni és e szegénységgel járó keserves küz
delmek enyhítésére olyan nemes áldozatot hozott.
Végűi 4. számú mellékletünk tartalmazza 1909/910.
isk. évre szóló költégvetési tervezetünket 37554 kor. —
fill. bevétellel s ugyanannyi kiadással.
A Kolozsvári Egyetemi Diákasztal Felügyelő-Bizott
ságának 1909. június 14.-én tartott üléséből
alázatos szolgája:

D r. Pósta Béla,
egyet. ny. r. tanár,
a f. ü. biz. elnöke.

*
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Átnézet
a k o lo zs v á ri E g y e te m i D iá k a s zta i h avo n kén ti fo r 
g a lm á ró l az 1 9 0 8 /9 . iskolai évben.
il
n

Hónap

£

A napi étkezők

A kiszolgált
adagok

1

legkisebb || legnagyobb

hét

ebéd vacs. ebéd vacs.

<

Megjegyzés
•

s z á m a
ebéd

vacsora
* Az étk. szept.
16.-án kezdődött.
A hónapok m in
dig 6.-ától a kö
veik. hónap 5.-éÍg
bezárólag ta rta 
nak.

120

2585

2324

4
4

159 147 203 181
161 143 213 196

6127
5920

5618
5340

Deczember

2*

143 123 169 Í48

2372

2106

• Az étk. 6.-tól
20.-ig tartott.

Januárius .

3*

87

1881

1458

* Az étk. 16.-án
kezdődött.

Februárius.

4

129 108 156 135

4447

3820

Márczius. .

4

149

165 138

4875

4119

Április . . .

4

83

148 125

3642

2847

Május . . .

4

78

69 158 134

5680

3696

61

48*! 213 196 37.60931.328

Szeptember

31

Október . .
November.

összesen .

»

Ehhez adagon
ként 1 K-val eladott ebéd és
vacsora . . .

—

Főösszeg .

98

61

83 135

48

121
68

111

—

—

—

—

—

—

—

1755

1755

— 38.36233.063

A nuilt évivel szemben apadás 7001 ebéd, 6417 vacsora.
Kolozsvár, 1909 június 14.
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Z á rszá m a d á s
a k o lo zs v á ri E g y e te m i D iá k a s z ta l ré szére 1908/9.
ta n é v re v o n a tk o zó b e v é te le k rő l és k ia d á s o k ró l.

*

Bevételek:
K

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

f

Állami segély
............................
5000-—
Az alaptőke kamatai ................................
1820 —
Takarékpénztári betételek kamatai . . .
189*79
Az orvostudománykari alapítvány kamatai
48'—
A jogkari tanárok alapítványa .
.
. . 200*—
A hallgatók által befizetett egy koronás
já ru lé k ....................................
4410’—
A Peielle-alapítvány k a m a ta i....
940-—
Élelmezési-díj czímen befolyt a hallgatóktól 24.867*—
M o slék b ó l........................................
90'—
Hirdetési díjakból . .
77*60
llletékvisszatérítés........................
238*01
Ö sszesen........................ 37.88040
Kiadások:

1. Munkadíjakra................................................
670*89
2. Az alkalmazott személyzet fizetése és nyári
é le lm ez é se ............................................
3380-04
3. Beruházások- és felszerelésekre................
1130*90
4. Téli zöldség beszerzése ésnyári befőzésre
2184*07
5. Adó, illeték, vízdíj és j á r d a d í j ................
150*18
6. H ázbérekre....................................................
2400*—
7. Sertés-vásárlásra............................................
523*—
8. Papíráruk-, nyomtatványok-, bélyeg- és
lev elezésre............................................
572*35
9. T e jé r t............................................................
226*56
10. Mészárosnak h ú sá ru k é rt............................ 14.203*35
11. Péknek kenyérárukért................................
4457*46
12. Fűszerekért....................................................
2427*94
Á t v ite l...............................

32326*74
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K

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

f

Áthozatal........................ 3232674
Gazdasszonynak napikiadásokra . . . . .
137571
Titkár II.-ik félévi tiszteletdíja ................
200-—
Pénztárnok fiz e té s e ....................................
400'—
Jegyző I.-ső félévi fiz e té s e ........................
60'—
Szolga b é r e ................................................
80-—
Jutalm ak........................................................
210*—
Ú tik ö ltsé g ...................................
13670
Ö sszesen........................ 34.789' 15
Mé r l e g :

I. Összesbevétel
.......................................... 37.880 40
II. Összes kiadás................................................ 34.789'15
III. A bevételből levonva a kiadást, mutatkozik
m aradvány............................................
3091'25
A hallgatók segélyezésére fordíttatott egész
éven á t ................................................

4160'—

R u ttk a F e re n c z

Orbók F eren cz,

e. qu. ellenőr.

egyetem i quaestor, m int pénztárnok.
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Kimutatás
a zo k ró l az Ö sszegekről, m e ly e k 1908 s ze p te m b e r
1.—töl 1909 ju n iu s 10.-ig kü lö n b ö ző c zím e k e n a ko lo zs
v á ri E g yetem i D iá k a s z ta l a la p tő k é jé b ő l a házi k e ze 
lésbe való á tv é te lk o r b e ru h á zá s i c zó lo k ra fo rd íto tt
5 0 0 0 K -n y i összeg p ó tlá s á ra g y ű jtö tte k :
K

f

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

Szállítók számlái után eső %-levonásokból
6 6 9 il
Dr. Semsey Aladár adom ánya....................
3-—
Estélyek jövedelme........................................
459-18
Külön eladott ebédek- és vacsorákból . . 1755-—
Hódmezővásárhelyi takarékpénztár adománya
30-—
Kolozsvári kereskedelmi bank adománya .
20-—
Beszerzett és megmaradt czikkek értékesí
téséből ....................................................
240-—
8. Ágner Béla végzett tanárjelölt adománya ■______ 3- —
ö s sz e se n ........................

Kolozsvár, 1909 junius 14.-én.

3179-29
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K öltségvetési előirányzat
a k o lo zs v á ri E g y e te m i D iá k a s zta l ré s zé re 1909 IO.
ta n é v re .

Bevételek:
K

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

f

Állami segély.............................
5000-—
Az alaptőke kamatai ................................
1820-—
Takarékpénztári betétek kamatai. . . .
189*—
Orvostudománykari alapítvány kamatai .
48-—
Jogkari tanárok évi a d q m á n y a ................
200—
A hallgatók által befizetendő egy koronás
járu lék .................................
4330-—
Peielle-alapítvány k a m a ta i......
940-—
A hallgatóktól bevárható élelmezési díj . 24.867-—
Hirdetési d íjak b ó l........................................
70'—
Élelmezési czikkek-, ételmaradékok- és mos
lékból ....................................................
90 —
Ö sszesen........................ 37.554-—
Kiadások:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Munkadíjakra................................................
700-—
Alkalmazottak fizetése és nyári élelmezése
3400-—
Beruházások- és felszerelésekre................
1200-—
Téli zöldség-beszerzés- ésnyári befőzésre
2200-—
Adó, vízdíj, já rd a d íj....................................
151-—
H á z b é r ........................................................
2400-—
Sertés-vásárlásra............................................
600-—
Papíráruk, nyomtatványok, bélyeg és leve
lezés ........................................................
600-—
T e jé r t............................................................
230-—
Mészárosnak h ú sá ru k é rt............................ 14.203-35
Péknek kenyérárukért................................
4457-46
Fűszerekért....................................................
2427-94
Napi k ia d á s o k r a ........................................
1500-—
Á t v it e l...............................

34.06975

101
K

14.
15.
16.
17.
18.

f

Áthozatal........................ 34.06975
Titkár tiszteletdíja........................................
400'—
Pénztárnok f iz e té s e ...................................
400'—
S z o lg a b é r ....................................................
80’—
Jutalm ak........................................................
210-—
Előre nem látható kiadásokra . . . . . . 2394~25
Ö sszesen........................ 37.554'—
Egyenleg:

B ev é te le k ............................................................ 37.554*—
K ia d á s o k ........................................................... 37.554'—
M aradvány....................
—'—

R u ttk a F ere n c z,
e. qu. ellenőr.

O rb ó k F eren cz,
egyetem i quaestor, m int pénztárnok.
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39. FÜGGELÉK.

A Kolozsvári T udom ányegyetem i Kör jelen 
tése az 1908/9. tanévi m űködéséről.
N agyságos Rector Ú r !

Nagyságod 2557—1908/9. etsz. átiratára van szeren
csém jelentésemet az Egyetemi Kör működéséről az aláb
biakban tiszteletteljesen Nagyságod elé terjeszteni;
Körünk múlt évi alakuló közgyűlését szeptember hó
22.-én d. u. 3 órakor tartotta, mikor is elnökké Nagy F.
Józsefet, alelnökké Nagy Lászlót és Posta Lajost, főtitkárrá
Jakab Béla joghallgatókat és ezen tisztviselők mellé 7
tagból álló tisztikart és 10 tagú választmányt választott
az ifjúság egyhangú bizalma. De ez a bizalom csak rövid
ideig tartott, mert az Egyetemi Kör elnöke, választmánya
és tagjai között az elnök és tisztikar hibájából a Nagy
ságod előtt is eléggé ismert áldatlan küzdelem fejlődött,
a mely tisztújításra vezetett. A múlt év decz. hó 5.-én
megtartott tisztújító közgyűlés elnökké Farkas Albert jh.,
alelnökökké P. Ábrahám János és Dömötör Lajost, főtit
kárrá Demjén Sándort választotta meg.
Szünidei elnök Váradi Imre jh. lett. Főtitkárúl melléje
Ungár Gyula joghallgatót választották meg.
A tagok száma az első félévben 462, a második fél
évben 184. A tagok szórakoztatására billiárd, sakk, dominó,
olvasó-terem állottak. A kártyát a választmány kitiltotta.
Pénztári főkönyvünk kimutatása szerint körünknek
az 1908/9. évben forgalma a következő volt;
B e v é te l.........................
K i a d á s ........................
Készpénz . .

14.333 K 65 f.
13.469 , 10 „
864 K 55 f.

1(53

A folyó ügyek elintézésére minden hónapban választ
mányi gyűlést tartottunk, közgyűlést pedig összesen 5-öt
tartottunk az év folyamán.
Az Egyetemi Kör szokásaihoz híven az idén is meg
ünnepelte október 6.-át és nagyszabású ünnepségek kere
tében a Mátyás-szobornál, a Petőfi emlék-táblánál és br.
Jósika sírjánál márczius 15.-ét, 1908 november 19.-én
Erzsébet-ünnepet rendezett az egyetem aulájában.
Rendezett az Egyetemi Kör egy estélyt a New-York
földszinti termeiben. Részt vett az Egyetemi Kör a lembergi szabadság-ünnepen Újvári János képviselőnk által
és a Kossuth-asztaltársaság által rendezett matinékon.
Ezekben voltam bátor Nagyságodnak az Egyetemi
Kör ez évi működéséről beszámolni s midőn ezt teszem,
nem mulaszthatom el és kedves kötelességemnek tartom
Nagyságodnak, a ki egész éven át az Egyetemi Kör ügyei
iránt a legnagyobb érdeklődést és a legszebb jóindulatot
tanúsított, tolmácsolni az Egyetemi Kör háláját Nagyságod
irányában.
Maradtam Nagyságod alázatos szolgája:
Kolozsvárt, 1909 junius hó 21.-én.
V á ra d i Im re ,

U n g á r G yula,

sz. i. elnök.

sz. i. főtitkár.

40. FÜGGELÉK.

A „Kolozsvári Egyetem i Athletika Club“ jelen 
tése az 1908/9. tanévi m űködéséről.
N agyságos Rector Ú r !

A K. E. A. C. 1908/9. tanévi működéséről az alábbiak
ban vagyok bátor jelentésemet Nagyságod elé terjeszteni:
Alakuló közgyűlésünket 1908. október hó 11.-én
tartottuk, melyen a közgyűlés elnökké Somodi Andrást,
alelnökökké Kozma Györgyöt és Posta Sándort, főtitkárrá
Kupcsay Viktort választotta meg. Tagjaink száma az elmúlt
iskola évben 363 volt.
Az előző évek tradícióihoz képest föczélunknak tar
tottuk mindenekelőtt egyetemünk polgárai között minél
szélesebb körben kedvelté tenni a sportolást. Törekvésünket
képezte tehát, hogy az ifjúság nagy zömével megértessük
az okszerű sportolás azon rendkívüli fontosságát, mely
úgy a testi, mint közvetve a szellemi energiára gyakorolt
nagyszerű hatásánál fogva, a sportotás elterjedésének és
gyakorlásának elősegítését nemzeti szempontbói is minden
ember hazafias kötelességévé teszi. Ezen elvnek a köz
tudatba való átvitelét éreztük mindenekelőtt elsőrendű fel
adatunknak, mert a sportok terén vezető hatalmas angol
nemzet példája is azt igazolja, hogy a sportolás erőteljes,
reális és állandó fellendülése csak akkor lehetséges és
különösen, hogy a sportok gyakorlása csak akkor terjed
ki széles rétegekre, ha a sportolásnak nemzeti szempont
ból való rendkívüli fontossága állandóan a köztudatban él.
Ugyanezen szempontból igyekeztünk programmunkba
minél több sportolás gyakorlását venni föl, megadni gon
dolván ezáltal kinek-kinek az alkalmat arra, hogy a neki
leginkább megfelelő és legtöbb szórakozást nyújtó sportot
megkedvelhesse s hogy így körünkbe jutva, később ki
komolyabb, nemcsak szórakozásképen, hanem tudatosan
üzütt sportolásba bevezethessük.

Ennek következtében már a múlt évben is működő
játék, athletikai, vívó, torna, turista és korcsolya szak
osztályok mellett megalakítottuk a czéllövő és birkózó
szakosztályokat is, melyek felállításának szükségességét
igazolta az a nagyfokú érdeklődés, melyet a tagok ez új
sportok iránt mutattak.
Érezve azt a feladatot, mely reánk Erdély nagyon
is elhanyagolt sportügyének fellendítése körül vár, e tekin
tetben is megtettük a tőlünk telhetőt. Sikerült 1909. jan.
havában a „Marosvásárhelyi Korcsolyázó Egylet“-et egy
korcsolyaverseny rendezésére megnyernünk. A versenyen
clubunk 12 tagú csapattal jelent meg, bemutatva Maros
Vásárhely közönségének a sportszerű gyors- és műkorcso
lyázást és az ott még teljesen ismeretlen jéghokcey játékot
is. 1909. februárius havában pedig vívóink a dési vívó
akadémián jelentek meg s szereztek pompás vívásukkal
sok hívet a művészi vívásnak. Ezen kívül tárgyalásokat
folytattunk egy Marosvásárhelyen rendezendő vívóverseny
és a Dési Athletikai Clubbal egy athletikai verseny rende
zése tárgyában, azonban a nem elégséges érdeklődés a
terveinknek útját vágta.
Mintáz minden sportegyesületnek kötelessége, Clubunk
is nagy súlyt fektet az országos sportszövetségek a sportot
szervező és egységesítő munkásságának elősegítésére. E czélból igyekeztünk az országos szövetségekkel lehetőleg állandó
összeköttetésben lenni. Szép elismerés érte egyesületünket,
a mikor a Főiskolai Sport-Szövetség tisztújításakor az
1909.-dik évre a Szövetség alelnökévé Palágyi Jenő volt
elnökünket, titkárává pedig Somodi András ezidei elnököt
választotta meg. De különösen örömmel és megelégedéssel
tölthetnek el azok az elismerő szavak és az a bensőséges
ünneplés, melyben egyesületünknek a „Magyar Országos
Korcsolyázó Szövetség" 1908. deczember 27.-én történt
megalakulásakor tartott közgyűlésen része volt. A Szövetség
közgyűlésére a K. E. A. C.-nak a korcsolyázó sport fel
lendítése körül kifejtett munkássága méltányolásaképpen
Somodi András elnököt a S.zövetség tanácstagjai közé
választotta.
Clubunk az elmúlt tanévben a következő verse
nyeket és ünnepélyeket rendezte:
1908 szept. 26. és 27-én: Clubközi tennisz verseny.
1908 október havában: Clubközi athletikai verseny.
1908 deczember 13-án: Házi handicap vivóverseny.
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1909 januárius 8-án: Házi ping-pong verseny.
1909 jan. 27 : Marosvásárhelyig korcsolya verseny.
1909 februárius 14-én: Országos és főiskolai bajnoki
korcsolya verseny.
1909 inárcz. 6. és 7-én: Országos kard- és tőrvívó
verseny.
1909 május 29-én : Clubközi birkozóverseny.
Mint az elmúlt években, úgy ez idén is a legszebb
erkölcsi és anyagi sikerrel rendezte meg egyesületünk
1909 januárius havában „Athléta Estélyiét.
Az egyes szakosztályok működéséről a következők
ben vagyok bátor beszámolni:
A t h 1e t i k a :
Szakosztályi elnök: Palágyi Jenő, előadó: Ganyl
András. Az athletika volt az egyetlen sportág, melyben
nem fejlődés, hanem az előző évekkel szemben némi
hanyatlás észlelhető. Rendkívül sajnálatos, hogy éppen ez
a legfontosabbik sportág nem tud erőre kapni. Oka ennek
a sporttelep hiányában keresendő, melynek nemlétében
lehetetlenné válik e sportág szélesebb körben való megkedveltetése, régi athletáink pedig tanulmányaikat elvé
gezve, egyetemünktől megváltak. Természetesen ez évben
is főtörekvésünk volt megszüntetni a már tűrhetetlenné
vált állapotot s minden erőnkkel odahatni igyekeztünk, hogy
végre Kolozsvár is kövesse a többi városok példáját —
mert immár minden más számottevő városnak kitünően
berendezett sporttelepe van — s egy sporttelep létesítésére
szükséges terület adományozásával nyisson utat a szabad
téri sportok széleskörű elterjedésének. A már 3 év óta
húzódó kérdés végre úgy látszik, a közeli megoldás stá
diumába jutott, a mennyiben Kolozsvár szab. kir. város
tanácsa hozzájárult a sportegyletek kéréséhez, és a szük
séges terület átadása 1909 októberében meg fog történni.
1908. október havában rendeztük Clubközi athletikai
versenyünket a Kereskedelmi Akadémiai Sportkör rész
vételével. Athlétáink a legszebb eredményeket érték el s
a 8 versenyszám közül 6-ban győztek. Különösen Veress
Lajos és Ganyl András többszörös győzelme méltó az
említésre.
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Torna:
Elnök: Berencsy Pál, előadó: Vargha Károly. A szertornázás úgyszólva minden nap gyakoroltatott. Az év
legkiemelkedőbb terménye Clubunknak a Kolozsvári
Keresk. Akadémiai Sportkör dísztornáján való részvétele,
hol Clubunk mintacsapata a magas korláton szerepelt
és Baranyay István Clubtagunknak erős küzdelem után
sikerűit az összetett főversenyben (nyújtó, korlát, ló) győze
delmeskedni.

Vívás:
Elnök : Hoór Egon, előadó: Posta Sándor. E sportág
hatalmas lendületet vett. Engedve ugyanis a közszükség
nek, bármennyire is terhelte ez anyagilag Clubunkat, az
idei tanévre vívómestert szerződtettünk Cenker Béla úr
személyében. A hatás hamar meg is látszott, mert vívó
tagjaink száma meghaladta az 50-et s házi vívóverse
nyünkön 14 verseny vívót voltunk képes kiállítani. Vivássportunk legkiemelkedőbb eredménye 1909 márcz. 6. és 7-én
az egyetem aulájában megtartott országos tör- és kard
vívóversenyünk volt. A verseny a leginpozánsabb keretek
ben folyt le. A „Magyar Athletikai Club", „Budapesti
(Budai) Torna Egylet", „Szegedi Vívó Egylet", „Szolnoki
Vívó Egylet", „Nagyszebeni Vívó Egylet", „Marosvásár
helyi Vívó Kör“ tagjainak részvétele valóban országos
jellegűvé tette azt. A versenyen megjelent a „Magyar
Athletikai szövetség" képviseletében Halász Gyula koronaőr
százados, mely tény mutatja, hogy versenyünket a Szövetség
is igen fontos sporteseménynek tekintette. Az aulát teljesen
megtöltő díszes közönség igazán művészi vívásban gyönyör
ködhetett. A verseny magas színvonalát mi sem mutatja
jobban, minthogy Krencsey Géza, kardversenyünk győztese
alig pár hét múlva Magyarország bajnokai viadalából is
győztesen került ki. A verseny befejezése volt az országos
vívó akadémia, melyen a versenyzőkön kívül mint vendégek:
Gr. Teleki Domokos, Filótás Ferencz huszárkapitány és
Santerini olasz vívómester urak is megtisztelték Clubun
kat részvételükkel. Végül említem meg, hogy e verseny
hozta meg Clubunk egyik legszebb diadalát, ugyanis
Posta Sándor alelnökünk a törversenyből országoshírű ellen
feleivel szemben, mint győztes került ki s a kardverseny
ben is harmadik lett.
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Eredmények:
Házi handicap kardverseny 1908. deczember 13.
1. Posta Sándor K. E. A. C. (előny nélkül).
2. Szikes László K. E. A. C. (3 tuss előny).
3. Kozma György K. E. A. C. (3 tuss előny).
Pozsonyi nemzetközi vívóverseny.
4. -dik Posta Sándor K. E. A. C.
Főiskolai kardvívó bajnokság (Budapesti E. A. C.
versenyén).
2.-dik Posta Sándor K. E. A. C.
K. E. A. C. orsz. tőr- és kardvívóversenyén 1909
márczius 6. és 7.
Tőrversenyben: első Posta Sándor K. E. A. C.
Kardversenyben: 3.-dik Posta Sándor K. E. A. C.
5.-dik Hoór Egon K. E. A. C. 6.-dik Szecsey
István K. E. A. C.
Dési vívóakadémián 1909 február havában részvettek:
Szikes László és Denk Arnold tagjaink.
Korcsolyázás:
Elnök: Somodi András, előadó: Kuncz Andor. A
vívás mellett a korcsolyázás volt az a sportág, melyben
a leghatalmasabb fejlődés mutatkozott és a mely sport
ághoz legszebb sikereink fűződnek. Az alig két éve még
a kezdet kezdetén álló korcsolyasportnak ez idén már a
legszebb sikereket hozta számunkra, mert nemcsak a
sportszerűen korcsolyázó tagjaink száma növekedett meg
örvendetes módon, de derék versenyzőink nem egy győ
zelmet és helyezést értek el a kitűnő budapesti verseny
zőkkel szemben. A szokott fényes keretben, hatalmas
közönség jelenlétében folyt le III. országos korcsolya
versenyünk, mely a budapesti versenyeket kivéve, egyetlen
találkozó helye még most is hazánk korcsolyázóinak. A
versenysportjának magas színvonalát biztosította a „B.-pesti
Korcsolyázó Egylet", „Budapesti Egyetemi Athletikai Club",
„Műegyetemi Athletikai és Football Club", „Kolozsvári K.
A. S. tagjainak részvétele. A „Magyar Országos Korcsolyázó
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Szövetség" hivatalos képviseletében Dr. Liedemann Frigyes
úr tisztelte meg jelenlétével versenyünket. Mint az előző
években is, versenyünk keretében dőlt el a „Főiskolai
Sport Szövetség" megbízásából Magyarország főiskolai
gyorskorcsolyázó bajnoksága és ez évben először, ugyan
csak a Szövetség megbízásából, a főiskolai műkorcsolyázó
bajnokság is. Az előbbi czímet Szent-Györgyi Pál a
B. E. A. C. tagja nyerte el, mig a mükorcsolyázok bajnok
ságból Clubunk tagja: Somodi András kerülvén ki győz
tesként, megszerezte egyesületünk ezidei egyetlen bajnoki
győzelmét.
Korcsolyázó tagjaink száma meghaladta a 70-et.
Műveltük, mint az előző években, a jéghockey játékot is.
Eredmények:
„Budapesti Korcsolyázó Egylet" nemzetközi jubiláns
versenyén 1909. januárius 23.-án:
1000 m.-es nemzetközi junior versenyben: 4.-dik
Manonschek Ottó K. E. A. C.
Marosvásárhelyi Clubközi verseny 1909 januárius 27.
Műverseny: 1-ső Somodi András K. E. A. C.
4-dik Funák Károly K. E. A. C.
500 m.-es verseny: 2-dik Funák Károly, 3-dik Dénes
István K. E. A. C.
1500 m.-es verseny: 3-ik Funák Károly.
K. E. A. C. és K. K. E. országos versenye 1909
februárius 14.-én:
Főiskolai gyorskorcsolyázó bajnokság: 2-ik Funák
Károly K. E. A. C.
Főiskolai műkorcsolyázó bajnokság: bajnok Somodi
András K. E. A. C.
Országos müverseny vidékiek részére: 1-ső Somodi
András K. E. A. C.
500 m.-es orsz. gyorskorcsolyázó verseny: 4-dik
Manonschek Ottó K. E. A. C.
1500 m.-es orsz. gyorskorcsolyázó verseny: 3-dik
Manonschek Ottó K. E. A. C.
'
1000 m.-es orsz. gyorskorcsolyázó verseny vidékiek
részére: Manonschek Ottó K. E. A. C.
Kolozsvári K. E. háziversenye:
500 m.-es verseny: 2-dik Manonschek Ottó.
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Birkózás:

Elnök : Papp Jenő, előadó : Lám István. Az újonnan
alakult szakosztály meglepő eredményeket mutatott fel.
Birkózó és állandóan trainirozó tagjaink száma meghaladta
a 30-at. Ezen sportág iránt mntatkozó nagy érdeklődést
látva Láng Oszkár Iván úr személyében birkozómestert
szerződtettünk, kinek szakszerű vezetése alatt egész éven
át hetenként háromszor tartottunk birkózó órákat. Az ered
mény meglepő volt, a mennyiben újdonsült birkózóink
közül, mint az eredmények mutatják, már nem egy nyil
vános versenyen is győzelmet aratott.
Eredmények:
Debreczeni Akad. A. C. országos versenyén 1909
februárius 14.
Főiskolai birkózó bajnokságban:
Középsúly: 2-ik Papp Jenő K. E. A. C.
Nehézsúly: 3-ik Deák Gábor K. E. A. C.
K. E. A. C. Clubközi versenyén 1909 május 29.
Könnyűsúly: 1-ső Vargha Károly K. E. A. C.
2-ik Bendek László K. E. A. C.
Középsúly: 1-ső Polányi Béla K. E. A. C.
T e n n i s z:
Elnök: Szabó Lajos, előadó: Csengery János. A
tenniszsport erős fejlődését jelzi, hogy Clubközi verse
nyünkön 14 versenyzőnk állott ki a küzedelemre. Nagy
baj, hogy e sportágban hiányzik a concurentia.
Eredmények:
K. E. A. C. Clubközí versenye 1908 szeptember:
Férfi egyes-verseny: 1-sö Gróf Logothetty Orest
K. E. A. C.
2- ik Deák Gyula K. E. A. C.
3- ik Farkas Albert K. E. A. C. és
Issekutz Béla K. E. A. C.
Férfi egyes handicap-verseuy: 1-ső Mihalovits Ottó
K. E. A. C. (—40).
3-ik Gr. Logothetty Orest K. E. A. C. (—40)
és Kuncz Andor K. E. A. C. (0).

Vegyes páros-verseny: a győztes párban játszott
Mihalovits Ottó K. E. A. C.
~ Czéllövészet:
Az újonnan alakúit ezéllövő szakosztály a nagyméltó
ságú m. kir. honvédelmi miniszter úr erkölcsi és anyagi
támogatásával 1908 november 1-től, 1909 május 25-ig
ezéllövő tanfolyamot tartott. A tanfolyam vezetésével a
honvédelmi miniszter úr Kovács Antal honvéd százados
és Dánffy Alfréd főhadnagy urakat bízta meg, kik a leg
nagyobb odaadással, önzetlenséggel és szakértelemmel
vezetvén a tanfolyamot, egyesületünket mély hálára köte
lezték. Clubunk részéről a felügyeletet Szádeczky Lajos
egyetemi tanár úr az állandó sport-bizottság helyettes
elnöke és Somodi András Club elnök végezték. A Club
tagok a honvédelmi m. kir. miniszter úr ő exellentiája
jóakaratából teljesen ingyenesen kaptak használat végett
Mannlicher fegyvereket, megfelelő számú töltényt stb. A
tanfolyam tagjainak száma 62 volt. El nem mulaszthatom,
hogy e helyen is hálás köszönettel ne emlékezzem meg
arról az önzetlen fáradozásról, melylyel Szádeczky Lajos
tanár úr e tanfolyam létrejöttét lehetőve tette.
Munkásságunk részletes beszámolásából kitűnik, hogy
teljes erőnkből igyekeztünk feladatunknak mindenben
eleget tenni, hogy igyekeztünk egyetemünkön a sportolás
nak olyan becsülést teremteni, mely azt méltán megilleti.
Értünk is el eredményeket, de ha Clubunk ki is nőtt
ugyan már a gyermekczipőkből, még mindig évek kitartó
munkájára van szükség, mig hivatásának teljes mértékben
meg fog tudni felelni, mert csak akkor fognak szárnyai
a magasba emelkedhetni, a mikor azt az érthetetlen közönyt,
melylyel a több ezernyi egyetemi polgár a sportolással
szemben viseltetik, megtörte s a mikor a mostani közöny
lelkesedéssé alakúi majd á t!
_ Hálás köszönettel tartozunk az Egyetemi Tanácsnak,
az Állandó Sport Bizottságnak, a nagyságos Rector urnák
és mindenekfölött Dr. Kiss Mór egyet, tanár úr dísz
elnökünknek azért az önzetlen támogatásáért, melyben
terveink keresztülvitelében támogatni szívesek voltak.
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Elszámolás az évi 3 0 0 0 korona állami segélyről
az 1908 9 tanévban :

Évi 3000 korona állami segélyünket az egyetemi
gondnoki hivatal kezeli hivatalból. Az ott részletesen és
tételenként elkönyvelt bevételi és kiadási tételek szerint a
mai napon, 1909 jul. 31.-én a mérleg a következőképen áll.
Bevét el :
Pénztári készlet a tanév eléjén (1908 okt. 3.)

198 K 02 f.

Kiadás:
1908 deczember 21 .-éig kiadások összege .

198 K 02 f.

1909. évre kiutalt államsegély (1909 febr. 24.) 3000 K — f.
Kiadás:

1909 julius 31 .-éig kiadások összege . . . 2729 K 26 f.
B e v é te lb ő l................................ 3000 K — f.
levonva a kiadást . . . ■ . . 2729 K 26 f.
m arad................................
270 K 74 f,
azaz: kétszázhetven korona 74 fillér.
Kolozsvár, 1908 augusztus 22.-én.
Som odi A n d rás,
e. i. elnök.

4 1. F Ü G G E L É K .

Jelentés a Kolozsvári M agyar Királyi F erenczJó zsef Tud -egyetem i joghallgatók segítő e g y e 
sületének az 1908/9. tanévi m űködéséről.
N agyságos Rf.ctor Ú r !

Hivatkozással nagyságodnak í. é. 2557—1908/9. sz. a.
a Joghallgató Segítő-Egyesülete szünidei választmányához
intézett nagybecsű felhívására — van szerencsém tisztelet
teljes jelentésemet az egylet 1908/9. tanévi működéséről
a következőkben megtenni:
Egyesületünk 8 közgyűlést tartott: 1 alakuló, 4 rendes
és 3 rendkívüli közgyűlést, továbbá 9 rendes és 4 rend
kívüli választmányi ülést, a melyeken a tisztikar mind
annyiszor lelkiismeretesen megjelent s havi munkálkodásáról
megtette jelentését s minden tehetségével az egyesület
érdekében munkálkodott.
A mi az egyesület munkakörét illeti, mint czélja is
kifejezi, anyagi erejének javarészét a tagok segélyezésére
fordította. A választmány 2 Ízben összesen 96 kérvényt
intézett el és kiosztott 1200 koronát. Az előirányzott 1300
koronából fennmaradó 100 koronát pedig könyvszerzésre
fordította. S itt tartom örvendetes jelenség gyanánt meg
jegyezni azt, hogy az egyesület jövedelmei ma már annyira
fokozódtak, hogy sokszor ugyan aránytalanul keveset, de
mégis adhatott segélyt és nem kellett a tagok kérvényeit
ridegen fedezet hiányára való hivatkozással visszautasítani.
Ugyancsak rendkívüli segély czimén 85 koronát osztott
ki az egyesület azoknak, kik nehéz helyzetükben hozzá
kérvénynyel fordultak.
Az anyagi támogatáson kívül részt vett egyesületünk
a kulturális és socziális élet nevezetesebb mozgalmaiban is.
Tisztviselői és tagjai gyakran látogatták az „Erdélyi Múz.
Egylet" Jog- és államtudományi szakosztályának üléseit s

174

részt vett az ezen szakosztály kebelében és kezdeménye
zésére alakult „Erdélyi Pártfogó Egyesület" szervezésének,
propagálásának munkájában, felhívást intézvén az egyete
münk kebelében fennálló társegyletekhez is. Azonkívül
képviseltette magát az egyesület a kassai diáknagygyülésen
és egyetemünk polgárságának zászlóavató ünnepélyén.
Egyesületünk tagjainak épülésére szolgáltak a kiadók
által teljesen ingyen küldött szaklapok, aminők az „Erdélyrészi Jogi Közlöny", az „Ügyvédek Lapja", „Kir. köz
jegyzők Közlönye" és a Közgadaság czirnüek voltak.
Úgyszintén ingyen kaptuk az „Egyetemi Lapokat" is.
Ami a pénztár állapotát illeti, azt a következőkben
bátorkodom előterjeszteni:
1. A kézi pénztár bevételei:
Kamatból kivéve........................................
Tagsági d íja k b ó l........................................
Rendkívüli bevételekből............................
Összesen................

1826
376
2
2204

K
„
„
K

90
-—
90

f.
„
„
f.

2. A kézi pénztár kiadásai:
Szünidei pénztárhiány................................
Tandíjsegélyezésre....................................
Rendkívüli segélyezésre............................
Könyvszerzésre............................................
Szolga fizetésére...................
T ő k é s íté sre ................................................
Rendkívüli k ia d á s o k ................................
ö sszesen ................

— K 24 f.
1200 „ — „
85 „ — „
401 „ 90 „
50 „ — „
300 „ — „
150 „ 62 „
2187 K 76 f.

Az egyesület összes pénztári vagyona az 1908/9
egyesületi év végén:
A 14.551. sz. „Magyar korona járadék
kötvény" ........................................
A „Kolozsvári Takarékpénztár és Hitel
bank" 12.527., 14.818. és 16.763. sz.
könyveiben....................................
Átvitel

30.000 K — f.
1678 „ 26 „
31.678 K 26 f.
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Áthozat . . . .
A 14.552. sz. Züllich-alapítvány „magyar
korona járadékkötvény" ................
Jelen évben esedékes kamatban . . .
Kézi pénztárkészlet............................ .
Összes vagyon . .

31678 K 26 i.
1400
1348
17
34.443

„
„
„
K

14
40

„
„
„
f.

mely az egyesületi év elején levő alaptőkéhez hasonlítva
525 K 24 f. gyarapodást mutat. Azért törekedtünk arra,
hogy az alaptőkénket az előbbi évekhez viszonyítva lehe
tőleg gyarapítsuk, mert ez képezi egyesületünk létének
alapját, fennmaradásának biztosítékát, ez az, melynek kama
tait semmi sem veszélyezteti, melyre minden választmány
számíthat, melyre költségvetéseit bizton alapíthatja.
Különös gondot fordítottunk a könyvtár gyarapítására
és főtörekvésünk e tekintetben az volt, hogy lehetőleg
mindenkit részesítsünk könyvsegélyben, a ki e czélból a
könyvtároshoz fordul. Ezért már a költségelőirányzatunkban
300 koronát vettünk fel a könyvtár gyarapítására. Ezen
összeget azonban az év folyamán választmányi határozattal
a tandíj segélyezésre szánt összegből 100 koronával toldottuk
meg, s még ezen felül is e 400 K összeget 1 K 90 f.-rel
a könyvkötéseket pedig 24 K-val a rendkívüli kiadások
ból pótoltuk. Mindezekhez járult még dr. Boér Elek tanár
úr ajándéka, kinek ezúton is hálás köszönettel kell adóznunk.
A könyvhasználók száma a múlt évihez képest ugyancsak
megnövekedett, körülbelül 300 kötet volt a forgalomban.
Az egyesületi tagokat illetőleg voltösszesen 14 tisztelet
beli, 1 alapító és 94 rendes tagunk, mely utóbbiaknak
tagsági díjaiból 376 K folyt be az egyesület pénztárába.
Az egyesületi belső életet, tisztviselőket, tagokat nemes
törekvés s a collegiális szeretet jellemezte.
Hálásan kell megemlékeznünk nagyságos dr. Kolosváry Sándor dékán úrnak szíves jóindulatáról, melyet az
egész tanéven át egyesületünk iránt tanúsítani szives volt.
Egy jobb, munkás jövő reményében zárom tisztelet
teljes szerény jelentésemet egyesületünk elmúlt tanévi
működésére vonatkozólag, s mély tiszteletemnek nyilvá
nítása mellett vagyok a nagyságos Rector urnák
Kolozsvár, 1909. junius 19.-én.
a lá z a to s s z o lg á ja :

V a rg y a s János,
szünidei vál, elnök.
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42. FÜGGELÉK.

A Kolozsvári M. Kir. F. J. Tud.-egyetem i orvos
tanhallgatók ön k ép ző- é s segítő-egyletén ek
1908/9. tanévi m űködése.
N agyságos Rector Ú r !

Hivatkozással Nagyságodnak 2556—1908/9 etsz. fel
hívására, van szerencsém egyletünk 1908/9 tanévi műkö
désére vonatkozólag, a következőket jelenteni.
Az Orvostanhallgatók Segítő és Önképzö Egyesülete
1908 évi október hó lO.-kén tartotta meg idei alakuló
közgyűlését Pollák Vilmos szünidei elnök vezetése alatt
dr. Makara Lajos orvoskari decanus úr jelenlétében.
A közgyűlés választása alapján elnök lett Palágyi
Jenő. A tisztikar pedig a következőleg alakúit m eg: I.
alelnök Eisler Arthur; II. alelnök Nappendruck Kálmán ;
titkár Nagy Jen ő ; pénztáros Lévay József; főjegyző:
Temesváry István ; jegyző Mátyás Jenő ; könyvtáros Kisszel
Dávid; ellenőrök Steinmetz Károly és Markovics Miklós.
Választmányi tagok: Pollák Vilmos, Kabdebó Antal, Kopenetz Lajos, Bőhm János, Biholy Lajos.
A közgyűlés napjáig az egyesület beiratkozott tag
jainak száma 115 volt. Az alakuló közgyűlésen meg
választott tisztikar intézte az egyesület ügyeit az év folya
mán, de a tisztikar időközben tisztségről való letevés
folytán megváltozott, amennyiben II. alelnökké Koleszár
Lászlót választották meg; titkár Bőhm János lett, mivel
előde katonának vonúlt be, pénztári ellenőrré Matusovszkyt
választották, előde lemondván e tisztről; a I. jegyző elmoz
dítása után első Ízben Biholy Lajos lett főjegyző, majd
ennek elmozdítása után Hankó Tibor, kit szintén letett
az egyesület e tisztségről, felkérve Koleszár László II. alelnököt a jegyzőkönyvek további vezetésére.
A tanév folyamán tartott az egyesület öt közgyűlést
és tíz választmányi ülést.
Az egyesület elnöke — mint az egyetemi ifjúsági
elnöktanács tagja — részt vett az egyetemi ifjúság közös
ünnepélyeinek rendezésében.
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Palágyi Jenő elnök képviselte az egyesületet az
1908 évi diák-kungresszuson, mely Kassán tartatott meg.
A tanév folyamán szigorlati és tandíj czímen kifizet
tünk 535 koronát, azaz ötszázharminczöt koronát.
Segély czímen kiosztottunk szegény collegáink között
150 koronát, azaz egyszázötven koronát.
Az egyesület vagyoni állása a tanév végén a követ
kező volt:
Értékpapírokban....................................... 20700
T ak arék b etét...........................................
1907
Szigorlati és tandíj kölcsön....................
4031
Könyvtár é r t é k ....................................... 5788
Egyesületi szoba berendezés . . . • . .
839
Kézi p é n z tá r ..........................................
50
Hátralékos tandijak f. évre . . . . . .
455
Ö sszesen................ 33771

K
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„
„
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—
—
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„ —
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A tavaly 33-00296 volt, tehát az idén pénztár növek
vés 768-98 korona volt.
.
Az egyesület önképzö köre az idén is tartott tudo
mányos felolvasó ülést az 1. alelnök vezetése alatt.
A titkári irattár szerint a tanév végéig a titkár 142
drbot iktatott be, s intézett el.
A tagok az egész tanév folyamán szorgalmasan
használták az egyesület könyvtárát, mely az idén 20
kötettel gazdagodott.
Az egyesület helyiségében a tagok rendelkezésére
állottak az Orvosi Hetilap; Gyógyászat, Budapesti Orvosi
Újság, Orvosi Heti Szemle, Magyar Orvosi Archívum,
Klinikai Füzetek, Természettud. Közlöny és a Deutsche
Medicinische Wochenschrift czímü tudományos szaklapok,
folyóiratok legújabb számai.
Az egyesület működése az egész tanév folyamán
rendben, s a mint e jelentésből is kitűnik, áldásosán folyt le.
Az évzáró közgyűlést s annak a lefolyását Nagysá
goddal már volt szerencsénk közölni legutóbbi jelen
tésünkben.
Ezekben volt szerencsém egyesületünk az 1908/9.
tanév működéséről Nagyságodnak jelentést tenni.
Kolozsvár, 1909. julius 15.
Mély tisztelettel:

K o leszár László,
alelnök.

12
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43. F Ü G G E L É K .

Jelentés a K özépiskolai Tanárjelöltek S egítő
E gyesületének m űködéséről az 1908/9. tan 
évben.
N agyságos Rector Ú r !

Hivatkozva Nagyságodnak 2557— 1908/9. etsz. átira
tára, a „Középiskolai Tanárjelöltek Segítő-Egyesületé“-nek
1908/9.-ik évi működéséről a következőkben van szeren
csénk beszámolni:
Egyesületünk az 1908/9. tanévvel fennállásának 28.-ik
évfolyamába lépett.
Az 1908 szeptember hó 19.-én tartott alakuló köz
gyűlésen a választmány a következőképpen alakult m eg:
elnök: Gebe Zoltán; alelnöki Böhm Dezső; titkár: U.
Szabó Gyula ; jegyző: Kónya Imre; pénztáros: Kádár
Ferencz ; ellenőrök : Kenessey Kálmán és Kristóf Domokos ;
rendes választmányi tagok : Schilling Gábor, Balogh Ignácz,
Joó József, Kiss Ernő, Mester Mihály (megbízatott a választ
mány által a könyvtárosi teendők végzésére), Simonfi
János; pótválasztmányi tagok : Berenkey Árpád és Császár
Károly, később Császár Károly helyett megválasztatott
Pfiszter József.
A választmányban azonban változások állottak be a
11.-ik félévben. Némely nézeteltérés miatt az elnök, jegyző
és az egyik ellenőr lemondott állásáról s így az 1909
április hó 1.-én tartott közgyűlésen elnöknek megválasz
tatott a titkár: U. Szabó Gyula ; titkárnak : Barcza József;
jegyzőnek: Csergő Tamás és ellenőrnek: Rónai János.
A többi választmányi tagok megmaradtak.
Alapító tagjaink sorából a halál kiragadta Nagyságos
dr. Szamosi János professor urat.
Rendes tagja egyesületünknek ez évben volt: 210.
Ez évben is adott ki egyesületünk jegyzeteket, mely
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vállalkozásnak csaknem teljes bukás lett a vége. Ennek
oka a jegyzet-írókban, jegyzet-kezelőkben is megvolt, de
legnagyobb mértékben okai a hallgatók. Megrendelő
íveinken sajátkezű aláírásukkal kötelezték magukat a ren
des és pontos fizetésre, e kötelezettségüknek nem tettek
eleget s így egyesületünknek 120 korona 16 fillér veszte
sége volt, míg tavaly mindkét félévben körülbelől 650 K
tiszta haszna volt. E miatt a II.-ik félévben nem adtunk
ki jegyzetet.
Pénzsegélyképpen 750 koronát osztottunk k i; az első
félévben 400 koronát, a második félévben 350 koronát.
Ez kevesebb összeg volt, mint a tavaly évi, de oka, hogy
az államsegélyt nem kaptuk meg. így voltak sokan olya
nok, a kik érdemeltek volna segélyt, de pénz hiányában
nem kaphattak. Mikor a nagyméltóságú vallás- és köz
oktatásügyi miniszter úr, gr. Apponyi Albert ő excellentiája Kolozsvárt járt, egyesületünk nevében az elnök és
titkár megjelent és az államsegély iránt a Miniszter úr
figyelmét felhívta.
Egyesületünk tagjai többféle kedvezménybe része
sültek, a mennyiben a színháznál, gyógytárakban stb.
10—50% árkedvezményben részesültek. Ezeket 58 esetben
igénybe is vették tagjaink. Továbbá az Akadémiától 80%,
a Természettudományi Társulattól 70% kedvezményt kap
tunk a könyvmegrendelésnél. Ez utóbbit azonban nem
vették a tagok igénybe.
A református theologia növendékei a jegyzeteket a
tagokat megillető kedvezményes árban kapták.
Tagjainknak rendelkezésére állott az egyesületi könyv
tár, melyet igénybe vettek 119-en és számos tudományos
folyóirat, melyeket a hivatalos órák alatt olvashattak. E
folyóiratok a következők: Budapesti Szemle, Magyar
Nyelvőr, Erdélyi Múzeum, Természettudományi Közlöny,
Mathematikai és Physikai Lapok, Középiskolai Mathematikai Lapok, Egyetemi Lapok, Orsz. Középiskolai Tanár
egyesület Közlönye és Hivatalos Közlöny.
Alapszabályainkba csak a 27. és 28. §-ok közé a
következő pontot igtattuk be a Nagyságos Dékán úr fel
szólítására : „A választmány azon tagjai, a kiknek állása
vagyoni felelősséggel jár, a mennyiben kiskorúak, szülői
vagy gyámi írásbeli jótállást kötelesek az illető dékánnál
benyújtani".
Egyesületünk ez évben tartott 4 rendes és 1 rend12*
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kívüli közgyűlést (összesen 5) és 7 rendes és 2 rendkívüli
választmányi gyűlést (összesen 9).
1909 május 28.-án tartott évzáró közgyűlésén a pénz
táros ‘az Egyesület vagyoni állapotáról a következőkben
számolt b e : Az év végén az egyesület összes v a g y o n a
volt: 21.252 korona 45 f illé r ; az év elején pedig volt:
21.063 korona 48 f i l l é r ; a g y a ra p o d á s e szerin t csupán
188 korona 9 7 f illé r v o lt. Hogy ez ily csekély, oka, hogy

a tagsági díját 30% nem fizette be, mi összegben kife
jezve 270 korona.
A kassai diák-kongresszuson elnökünk részt vett a ,
Nagyságos Rector úr jóvoltából, ki u.-i. 100 koronát adott
elnökünknek a gyűlésen való résztvételre. Elnökünk a
„Madách-emlékre" kezdett gyűjteni s hívta fel az ifjúkat
az eszme és gyűjtés tovább hirdetésére és terjesztésére.
Gyűjtésének eredménye 22 korona 5 2 f illé r volt.
Ugyané czélra Egyesületünk dr. Dézsi Lajos professor úr, az egyetemi énekkar, Gergely Róza, Böhm Dezső
és Kádár Ferencz közreműködésével estélyt adott, melynek
tiszta jövedelmét, 47 koronát, a „Madách-emlékre" for
dítottuk.
Egyesületünk két professorunknak koporsójára helye
zett koszorút és elnökünk fejezte ki egyletünk részvétjét.
Az egyik elhalt szeretett tanárunk dr. Vajda Gyula, a
másik dr. Szamosi János, ki alapító tagja is volt egyle
tünknek. — Emlékük hálás tanítványai szívében örökké
élni fog.
Az évet az 1909 május hó 28.-án tartott záró köz
gyűlésen fejeztük be, mikor is a szünidei választmányt
a következőképpen alakították m eg: elnök : Rákóczy Béla ;
titkár: Kenessey Kálmán; pénztáros: Arday P á l; választ
mányi tagok: Barcza József és Kiss Ernő.
Ezekben óhajtottunk egyesületünknek 1908/9.-ik tan
évi működéséről beszámolni. ’
Kolozsvár, 1909 julius 16.-án.
Mély tisztelettel:

R ákóczy Béla,
sz. i. elnök.

K enessey K álm án,
s i . I. titkár.
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44. F Ü G G E L É K .

Jelentés a gyógyszerészettan h allgatók segitőé s ön k ép zö-egyesü letén ek az 1908/9. tanévi
m űködéséről.
N agyságos R ector Ú r !

Tisztelettel értesítem a nagyságos Rectori hivatalt a
gyógyszerészettanhallgatók segély- és önképző-egyletének
ez évi működéséről vázlatosan.
Az egyletnek ez évben volt 61 tagja. Elnöke volt:
Kelemen István, alelnöke: Dömötör I^ajos; főjegyzője:
Paechiafíó Artúr; pénztárnoka: Szlávik Sándor és még 16
más tisztviselője.
Tartott az egylet ez évben tíz rendes gyűlést és hat
matinét.
A pénztárnok jelentése szerint ez évi bevétel
v o l t ....................................................... 762 K 10 f.
K i a d á s ............................................................ 111 „ 40 „
A közgyűlés segélykölcsön gyanánt kiutalt 400 koro
nát, melyből 150—150 koronát kaptak : Kelemen István és
Pacchiaffó Artúr; 100 koronát: Barla Dezső.
Kiváló tisztelettel:

■

S z e k e re s S ándor,
sz. i. elnök.

'

( 45. F Ü G G E L É K .

Jelentés az Egyetem i Énekkar 1908/9. tanévi
m űködéséről.
i

N agyságos R ector Ú r !

Hivatkozással az Egyetemi Énekkar alapszabályainak
35. §-ára s egyben Nagyságodnak 2557— 1908/9. etsz. alatt
az énekkar szünidei választmányához intézett felhívására,
a Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemi Énekkar
1908/9. tanévi működésére vonatkozólag van szerencsém a
következőket jelenteni:
A Kolozsvári Egyetemi Énekkar szervezési munkálatai
még az 1907/8. tanévbe nyúlnak vissza, a mikor az 1908
junius 15.-én megtartott gyűlés az énekkar megalakulását
kimondotta, egyben a gyűlés tanár-elnöknek dr. Tangl
Károly egyet. ny. r. tanár urat felkérte, ifjúsági elnöknek
pedig Haraszti Émilt, az egyetem bölcsészetdoktorát meg
választotta.
A tanár-elnök úr s az ifjúsági elnök a szünet-időben
megkezdték az előkészítést az első működési évhez, az
1908/9. tanév elején pedig az elnökség egy felhívást intézett
az egyetemi ifjúsághoz, melynek hatása alatt megindúlt a
tagok jelentkezése s Virányi Jenő úr,, a Nemzeti Színház
karmestere és Rietly Károly kegyesrendi tanár úr — kik az
elnökök felkérésére a karigazgatói teendőkre vállalkoztak —
október hó első napjaiban megtartották a hangpróbákat.
Az október 11 .-én megtartott évi alakuló közgyűlés
kiegészítette a tisztikart s az egyhangú választás szerint
alelnökök lettek Pollák Vilmos oh. és Nappendruck Kálmán
oh., titkár Osztrovszky Sándor mh., pénztáros Koppányi
Béla bh., ellenőr P. Ábrahám János jh. és gazda Kuncz
Andor oh. A tisztikarban a tanév folyamán annyi változás
történt, hogy Nappendruck Kálmán éí^Kuncz Andor lemon
dottak állásaikról, melyeket azonban á tanév előhaladott
volta miatt az énekkar újból nem töltött be.
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A tagok száma már a megalakuláskor meghaladta a
90-et, az év folyamán pedig 116-ra emelkedett. A tagokra
vonatkozó statisztikai adatok a következők : doktor 3, abszol
vált 3, joghallgató 40, orvostanhallgató 37, bölcsészetkari
hallgató 15, mathematika-kari hallgató 17, gyógyszerészettanhallgató 1. Hangok szerint: I. tenor 22, II. tenor 30,
I. basszus 31, II. basszus 31, be nem osztott 2.
Az énekkar október elején megkezdte a rendszeres
tanulást s hetenként két külön próbát (tenor és basszus)
és egy összpróbát tartott.
A nagyközönség előtt 1908 december 7.-én este a
Nemzeti Színházban szerepelt először az énekkar, a mikor
a „Tanítónő" előadása alatt, a felvonások közben, összesen
6 énekszámot adtunk elő.
A tanév folyamán történt többi szereplések a követ
kezők :
1909 jan. 27. „Sub auspiciis Regis" doktorrá avatás
az egyetem Aulájában, Molnár Viktor államtitkár úr jelen
létében. 2 énekszám.
Márcz. 20. Tanárjelöltek Segítő-Egyesületének Madáchemlékünnepélye az egyetem Aulájában. 3 énekszám.
Márczius 25. Hangverseny Lúgoson a Magyar Király
Szállóban. 8 énekszám.
Márczius 26. Hangverseny Temesváron a városi Víga
dóban. 8 énekszám.
Márczius 27. Hangverseny Aradon a Fehér Kereszt
Szállóban. 6 énekszám.
Április 23. Szerenád dr. Jancsó György rector úrnak
nevenapja alkalmából. 3 énekszám.
Április 30. Dr. Szamosi János egyetemi ny. r. tanár
temetése. 2 énekszám.
Május 4. A gyermeknap alkalmából felállított sátrak
előtt. 8 énekszám.
Május 19. Az egyetemi ifjúság zászlóavatása a Nemzeti
Színházban gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi
miniszter úr jelenlétében. 2 énekszám.
Május 19. Szerenád gróf Apponyi Albert miniszter
úrnak. 3 énekszám.
A tanév legkimagaslóbb eseménye volt az a négy
napos hangverseny-kőrút, melyet az énekkar márczius hó
végén rendezett s mely alkalommal aradi szereplésünket
meghallgatta Hackl N. I-ajos országos énekfelügyelő úr, a
Budapesti Egyetemi Énekkarok karigazgatója is. A körúton
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65 működő tag vett részt Virányi és Rietly karigazgató
urak és Fóliák alelnök vezetése alatt.
Az énekkar anyagi helyzete még rendkívül bizonytalan
alapokon nyugszik. Az egyetemi tanács 1908 júniusában
dr. Farkas Gyula rektor úr, 1909 márcziusában pedig dr.
Jancsó György rektor úr előterjesztésére 200—200 koronát
adományozott az énekkarnak. Ugyancsak az egyetemi tanács
1908 novemberében 100 koronát szavazott meg az ének
karnak a kassai országos diák-kongresszuson való képviseltetésére, mely alkalommal az énekkart Pollák Vilmos alelnök
képviselte, ki az egyetemi ifjúság nagygyűlésének választása
alapján az egyetem küldöttségének is tagja volt.
Az énekkar pénztári forgalmát az alábbi mérleg tün
teti fel:
Bevétel:
'
1. Egyetemi Tanácstól 1908 június havában
segély . . . ................................... 200
2. Tagsági d íja k ............................................ 222
3. Sapkákért tagoktól.................................... 195
4. Egyetemi Tanácstól 1909 márcziusában
hangverseny-kőrútra segély . . . .
200
5. Hangverseny-kőrút bevételei.................... 833
‘
Összesen.................... 1650

K — f.
— „
11

ii

11

ti
11
n 80 „
K 80 f.

Ki adás :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zongora-bérlet és -szállítás . . - . . .
Papiros, írószer stb...................................
Hangjegyek és nyom da.........................
Karmesteri ■pálcza és hangsíp . . . .
Levelezés és i r a t t á r ..............................
H ird e té s .................................................
Sapkákért
. . - ..............................
Hangverseny-kőrút előkészítése . . .
Hangverseny-kőrút kiadásai....................
Apróbb k ia d á s o k ...................................
Összesen . . . . .
B e v é te l....................
Túlkiadás . . . .

133
152
106
16
29
12
246
41
1227
35
2000
1650
349

K — f.
ti 64 „
32 „
11
11
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40
38
70
11
44
K 50
80
K 70
11
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Jelen pénztári kimutatás szerint tehát az év végével
349 korona és 70 fillér hiány mutatkozott. Ennek egy részét
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a hangverseny-körűt deficzitje képezi, a mire magyarázatúl
szolgál az, hogy a Budapesti Egyetemi Énekkarok 1908
április havában Kolozsvárott tartott hangverseny alkalmával
vasúti szabadjegyet kaptak, a mely precedens alapján biz
tosra mertük remélni, hogy hasonló kedvezményben része
sülünk a körút alkalmából. Pár nappal a teljesen előké
szített indulás előtt érkezett meg a kereskedelmi miniszté
riumból elutasított kérésünk. így a négy napos körút alkal
mából csupán vasúti jegyekre 771 korona 25 fillért fizet
tünk ki.
Fel kell még említenem, hogy a tanévi fáradozásaikért
a karigazgató uraknak még semmi rekompenzációt nem
volt módunkban adni, sem pedig nem adhattunk fizetést a
szolgai teendőket végző Fazekas András egyetemi természettani intézeti szolgának sem.
Az énekkar anyagi helyzetének biztosítása, illetve a
működés lehetővé tétele végett az elnökség a tanév végével
azon kéréssel fordult a vallás- és közoktatásügyi miniszter
úrhoz, hogy az énekkarnak 1500 korona rendes évi állam
segélyt adományozzon. E kérést azonban a miniszter úr
1909 julius 1.-én kelt 72.740— 1909. VKM. sz. rendeletében
fedezet hiányában nem találta teljesíthetőnek.
így az énekkar anyagi helyzete ez idő szerint egy
általában biztosítva nincs, a jövő tanévi működés elé súlyos
akadályokat gördít.
Az énekkar alapszabályait 1909 julius hó 13.-án kelt
79.231. sz. rendeletével a vallás- és közokt.-ügyi miniszter
úr megerősítette.
Az énekkar hangjegytárában a tanév végén 18 férfi
kar hangjegyei képezték az énekkar ilynemű vagyonát és
pedig a 18 mű összesen 1450 drb.-ban, ezekhez tartozó
partitúrákkal.
_
Ezekben volt szerencsém az Egyetemi Énekkar első
évi működését főbb vonásokban vázoini.
Kolozsvárott, 1909. év augusztus havában.
P o llá k V ilm o s,
az K. K. ügyvezető alelnöke.
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BESZÉD,
a melylyel

U d r á n s z k y Lá s z l ó
egyetemes orvosdoktor, az élettan nyilv. r., az élet- és kórvegytan
helyettes tanára, a freiburgi Albert Lajos Egyetem és a budapesti M. Kir.
Tudományegyetem volt magántanára, az élettani intézet igazgatója, az
orvosi karnak az 1895/6. és 1902/3. tanévben volt dékánja, az 1896/7.
és 1903/4. tanévben volt prodékánja, a tiszti orvosi vizsgáló bizottság
tagja, a Magyar Tud. Akadémiának megválasztott levelező tagja, az
Erdélyi Múzeum Egyesület, a Kir. Magy. Természettudományi Társulat,
a Magyar Filozófiai Társaság választmányának, a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók Vándorgyűlése állandó központi választmányának
tagja stb., az Egyetem e. i. Rectora

AZ 1909/10. TANEVET MEGNYITOTTA.
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Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
Tisztelt Vendégeink!
Tanártársaimnak őszinte és hálás köszönetét
mondok azért, hogy a legszebb kitüntetésben része
sítettek, a melyet az egyetem tanára pályáján elérni
remélhet. Tudásomnak és tehetségemnek legjavával
törekedni fogok, hogy a reám ruházott tisztség
dekórumát, Egyetemünk hírnevét és tekintélyét csor
bítatlanul megóvjam. Igyekezni fogok és gondom
lesz rá, hogy Egyetemünk adminisztrácziója minden
érdeket lehető méltányosan és igazságosan kielé
gítve, egyenlőtlenséget és ellentétet nem támasztva,
de nem is istápolva, zajtalanul és pontosan folyhassék. Igyekezni fogok résen lenni, hogy ideje
korán visszafojthassak minden törekvést, bármilyen
forrásból fakadjon is az, a mely Egyetemünket egyet
len czéljától és rendeltetésétől, a tudomány műve
lésétől és terjesztésétől elterelni akarja, és Egyete
münk belső békéjének megzavarására tör. Köteles
ségemnek ilyen szellemben értelmezett teljesítéséhez
bizalommal kérem tanártársaimnak, az ifjúságnak és
Egyetemünk minden szervének jóindulatát és együtt
érző támogatását!
Egyetemünk Közgyűlését és kedves Vendé
geinket tisztelettel kérem, hogy székfoglaló beszé
demet meghallgatni szíveskedjenek.
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Az élet határai.
Az élettan feladata elsősorban az, hogy a Föl
dünkön élő szervezetek életjelenségeit tanulmá
nyozza, azokat a közvetlen megfigyelés és kísérletes
vizsgálódás körébe vonja. Az élettan ezt a feladatát
sokféle módon, különösen pedig akként igyekszik
megoldani, hogy az élő szervezeteken tapasztalható
jelenségeket az élettelen természetnek jobban ismert
jelenségeivel egybeveti, és az ezekkel való össze
hasonlítás útján magyarázza. Őszintén be kell ismer
nünk, hogy az élő szervezeteken tapasztalható vala
mennyi jelenséget nem tudjuk még épen oly könynyen egyszerű tényezőkre bontani, mint a hogy az
számos, az élettelen természetből ismert jelenséget
illetően* már sikerült. Messze vagyunk még attól,
hogy teljesen tisztán megtudnék érteni, miért támad
sokféle anyag- és energiaváltozás, az élő szerveze
tekben egészen más alakban és más egyberendezettségben, mint az élettelen anyaghalmazokban.
Noha tudásunknak jelentékeny fogyatékosságát
és hézagosságát igen sok tekintetben el is kell még
ismernünk, viszont kétségtelen, hogy az élettan az
élet kérdésének megítélésében óriásian előbbre jutott,
és búvárkodását ma már sokkal szélesebb mederben
folytathatja, mint a hogy ezt régebben tehette. Az
élettan ugyanis a szabatos tudományok haladásából
hasznot húzva, sok új módszerre tett szert, és mind
jobban függetleníthette magát azoktól a korlátoktól,
a melyek a búvárkodást csak egyetlenegy, vagy
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nehány szervezet életjelenségeinek tanulmányozására
szorították. Az egybevető, az összehasonlító élet
tannak igen nagyjelentőségű eredményei legmeg
győzőbben igazolják, milyen haszon háramlott az
élettanra abból, hogy a kutatást és megfigyelést
lehetően sokféle szervezetalakra kiterjesztve, a meg
figyelések nagy száma és a kísérletes vizsgálódásnak
rendkívül változatos kerete révén szilárdabb alapot
nyert, és egyben a megfigyelésekből vonható követ
keztetésekben az egyoldalúságot is sokkal könnyeb
ben elkerülheti.
A midőn ma czélomúl tűztem, hogy az élet
határairól szóljak, mindenekelőtt tisztáznom kell,
milyen fajta élet az, melynek határait elemezni szán
dékozom, helyesebben milyen fajta élet az, melynek
határaira befolyással bíró bizonyos tényezők egyikének-másikának jelentőségét méltatni kívánom.
Mindjárt hangsúlyozhatom, hogy főként a Földünkön
élő szervezetek életének határaival fogok foglalkozni.
Arról az életről, a mely más égitesteken elkép
zelhető, még sokkal kevesebbet tudunk, semhogy
ennek az életnek feltételeiről és határairól részle
tesen és érdemben nyilatkozhatnánk. Nem hagyha
tom azonban említetlenűl, hogy a csillagászatnak
bámulatos haladása, nem csupán a világegyetemről
való fogalmainkat bővítette és szilárdította, hanem
az élettanra is sok tekintetben fontos hatással volt,
mert alapot adott annak mérlegelésére, szabad-e
egyáltalán hinnünk, hogy a miénkhez elvi szem
pontból többé-kevésbbé hasonló élet más égitesteken
is lehetséges?
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Ha a világrendet egész általánosságban akként
képzeljük, hogy az anyag, az energia és az élet
mindig csak alakját és helyét változtatta és változ
tatja a térben, kétségtelennek kell tekintenünk, hogy
nem csupán Földünkön, hanem másutt is lehet szer
ves élet. A tudományos kutatás révén nyert meg
bízható adatok sorozatán szemlét tartva, tapasztaljuk,
hogy egyáltalán nem alaptalan az a feltevés, hogy
a saját Naprendszerünkhöz tartozó nehány más égi
testnek is lehetnek élő lakói.
Általában sok mindenféle tényezőnek együtt
hatása szükséges ahhoz, hogy valamilyen égitesten
élet indulhasson. Ha e tényezők sorából csakis egyik
legfontosabbiknak, t. i. a hőmérsékletnek megosz
lását tanulmányozzuk, az elmélet szerint hihetjük,
hogy Naprendszerünknek nehány más tagja is szere
pelhet a szerves életnek székhelyeként. A Vénusz-on
pl. a közepes hőmérséklet 40°-ra becsülhető,1 s ezen
az alapon képzelhetjük, hogy e bolygó felületének
igen tekintélyes része, különösen a sarkok körül, a
szerves életnek kedvező feltételeket nyújt. Hasonlót
gondolhatunk a Marsz-ró\. Erről a bolygóról már
régóta ismeretes, hogy sarkainak tájékán a tél folya
mán fehér tömeg, nyilván hó * halmozódik fel, mely
tavaszszal megint eloszlik és eltűnik. Az idevonat‘ Lásd A rrh e n iu s S v a n t e : Das Werden dér Welten. Leipzig.
Akad. Verlags. Ges. m. b. H. 1908. 43. 1.
1 Scheiner Gy. (Populare Astrophysik. Leipzig & Berlin. Teubncr
B. G. 1908. 508. 1.) figyelmeztet, hogy mindaz a nehézség, a melylyel
a M a rsz sarkainak tájékán felhalmozódó fehérségnek hótömegként való
felfogása találkozik, elkerülhető, ha a M a rsz sarki sipkáit felhőnek
vagy ködnek képzeljük. Ennek albedója legalább is akkora, mint a hóé.
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kozó számításokból következtethetjük, hogy a közép
hőmérséklet a M arsz-on 10° körül van, tehát olyan,
hogy az a szerves életet egymagában még nem
zárja ki. Még tovább is mehetünk. Az elmélet nyo
mán a Jupiter-nek és a Szaturnusz-nak egyik
másik holdjáról is képzelhetjük, hogy kaphat annyi
meleget, a mennyi a szerves élethez szükséges,
vagyis, hogy lehet rajta szerves élet, feltéve, hogy
kellő légköre is van.
A mint saját Naprendszerünknek nehány más
tagjáról több-kevesebb joggal képzelhetjük, hogy
rajta élet lehetséges, egész általánosságban azt sem
tagadhatjuk, hogy más naprendszerek tagjain is
lehet szerves élet. A látható állócsillagok köré
ben első sorban azokra kell itt gondolnunk, a
melyek, különösen fényük színképét tekintve, a mi
Napunkkal egy típusba, t. i. az álló csillagoknak
második típusába tartoznak. Az Arktur, a Kapella
stb. az elmélet szerint oly középpontokként tekint
hetők, a melyek rendszerében életet hordó tagok
is lehetnek.
Annál a nagy távolságnál fogva, a mely ben
nünket ezektől az égitestektől elválaszt, természete
sen szó sem lehet arról, hogy a közvetlen kísérlet
segítségével kísértsük meg annak a kérdésnek eldön
tését, lehet-e valóban élet ezeken az égitesteken,
vagy sem? Csakis annyit remélhetünk, hogy a mind
jobban tökéletesbített műszerekkel végzett meg
figyelés, mind több és több adatot fog rendelkezé
sünkre bocsátani, a melynek segélyével és az egybe
vetés útján, elméleti alapon bizonyos feltételeket jelöl13
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hetünk meg, a melyeknek kedvező egybetalálkozása
esetén a szerves életet az egyik, vagy másik égi
testen elképzelhetjük. Meddő tehát arról vitatkozni,
milyen lehet az élet más égitesteken. Meddő arról
szólni, lehetnek-e más égitesteken is értelmes lények,
.a melyek talán el is jutottak már a fejlődésnek arra
a fokára, a melyen az ember van, a ki a jogost
a jogtalantól, az erényt a gonoszságtól meg tudja
különböztetni, és a ki közvetlen környezetének nem
pusztán szemlélő lakója, hanem tudásával és tapasz
talásával igájába tud hajtani sok mindenféle erőt,
melyet a természet bőkezűen és pazarul ad rendel
kezésére.
Mindebből érthető, hogy nagyon ingatag1alapon
van még az a kérdés, milyennek képzelhetjük a más
égitesteken lehetségesnek hitt életnek feltételeit és
határait? Egyelőre több hasznot nyújt, ha a Földün
kön folyó életnek feltételeit és határait tanulmá
nyozzuk.
A Földfelület életének határait igen sokféle szem
pontból vizsgálhatjuk, igen sokféle vonatkozásban
bírálhatjuk. Most csupán azzal a kérdéssel szándé
kozom foglalkozni, tapasztalható-e nehány elsőrendű
fontosságú külső és általános életfeltételnek olyas
változása és módosulása, a melynek alapján joggal
hihetnők, hogy Földünk felületének élete, történelmi
mértékünkkel mérhető véges időben meg fog sem
misülni.
A külső általános életfeltételeknek kétségtelenül
egyik legfontosabbika, Földünk felületének hőmérsék
lete, mely a Nap energiájának függvénye. A Föl-
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dünkön élő szervezetekben megnyilvánuló energia a
Naptól származik. A Nap tartotta és tartja fenn a
Földünkön élő növény- és állatvilágot. Az anyagok
nak folytonos körforgalma, mely a Földfelület éle
tének elengedhetetlen feltétele, csakis a Nap sugár
zásának energiája segítségével lehetséges. Ez a sugárzó
energia, illetve annak bizonyos része teszi lehetővé,
hogy csekély égéshőmennyiséget fejlesztő, illetve
égésre egyáltalán nem alkalmas anyagok, a zöld
növényi részekben nagy égéshőmennyiséget adó
anyagokká alakuljanak át. A zöld növényekben ez
anyagok alakjában felhalmozott óriási energiamenynyiség nem egyéb, mint átalakult Napsugárzás. A
levélzöldet nem tartalmazó növényi részek, növényi
szervezetek, és az állatok, ezeket a nagy égéshőt
fejlesztő anyagokat táplálékuk alakjában magukba
keblezik, és a levegőből felvett oxigén segélyével
elégetik. E folyamat révén tud az állat annyi meleget
termelni, a mennyire testhőmérsékletének biztosítása
érdekében szüksége van, és ugyancsak ez a folya
mat képesíti az állatot arra, hogy sokféle munkát
és életműködést végezzen. Az állati szervezetnek
minden cselekvése, minden ténykedése, végérvény
ben nem egyéb, mint átalakult Napsugárzás.
A Földfelület életének, a Földünk felületén tör
ténő minden munkának tehát alapfeltétele, hogy a
Föld a Naptól, mint meleg testtől, meleget tudjon
átvenni, és hogy ez az energia átalakulhasson. A Föld
a Naptól átvett energiát megint meleg alakjában, a
hidegebb környezet, a hideg világűr és az ebben
levő hideg égitestek felé továbbítja, és csupán elenyé'

13*
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szóén csekély részben juttatja vissza sugárzás révén
magához a Naphoz. A Naptól átvett melegnek leg
nagyobb része, kisugárzás révén közvetlenül a vég
telen világűrbe megy át. A Nap sugárzása ezt a
hőveszteséget, a melyet a Föld a hideg világűr
felé való sugárzás folytán elszenved, egyelőre elég
ségesen pótolja. Éppen mert ez a pótlás egyelőre
kielégítő, lehetséges egyáltalán, hogy Földünk felü
letének hőmérséklete a szervezetek életére alkalmas
maradhasson.
Nem tudjuk, vájjon az az energia, a melyet a
Föld sugárzás révén közvetlenül a hideg világűrnek
ad át, visszajuthat-e valamilyen kerülő úton a Nap
hoz ; nem tudjuk, szólhatunk-e jogosan az energiá
nak teljes körforgalmáról? Ha abból az energiából,
a melyet a Föld sugárzás révén közvetlenül a hideg
világűrnek ad át, csakugyan semmi sem tud a Nap
hoz visszajutni, joggal támad a kérdés, vájjon elég
séges-e a Nap melege ahhoz, hogy még igen soká
szerepelhessen a Földfelület életének fenntartójaként ?
Ha folyton fogy és nem pótlódik, végtére is el kell
jönni az időnek, a mikor nem lesz már elég ahhoz,
hogy a Föld felületének szerves életét biztosítsa. Az
idevágó kutatások és számítások alapján valószínű
nek mondhatjuk, hogy a Napnak kémiai energiája
még több billió évig1 tud a Földnek annyi meleget
biztosítani, a mennyire ennek a szerves élet fennma
radása érdekében szüksége van. Nincsen okunk tehát
hinni, hogy az emberiség, a történeti emlékezés
mértékével mérhető idő múlva megérhetné a Nap1 L. A rrh e n iu s i. h. 84. I.
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sugárzásnak oly mértékű megfogyását, a mely a
szerves életet lehetetlenné tenné. Nem igen számít
hatunk tehát egyhamar annak bekövetkezésére, a
miről a költői képzelet már annyiszor szólt, hogy
t. i. majdan sivár jégmező fogja a Földet borítani,
és hogy az egész növény- és állatvilág meg fog
dermedni.
Az életnek további fontos külső általános fel
tétele, hogy a Föld felületén élő szervezetek környe
zetükben mindazt az anyagot megtalálhassák, a mire
táplálkozásuk szempontjából szükségük van, és hogy
viszont táplálkozásuk, valamint más testi működésük
érdekében, bizonyos elemi anyagoknak, illetve bizo
nyos vegytileteknek egyoldalú káros befolyása elől
megvédve maradhassanak. A szervezetek testében
található elemi anyagok sorából főként négy elemnek
van különös jelentősége, nem csupán azért, mert
ezek, illetve bizonyos vegyületeik nélkül szervezeti
részt egyáltalában el sem képzelhetünk, hanem azért
is, mert ez a négy elem, annak a körforgalomnak
keretében, a melyben a növények, és állatok életében
részt vesz, részben elemi állapotában, részben igen
egyszerű vegyiiletek képében gáznemű, és mint ilyen,
a Földünket borító légkörben található. Ez a négy
elem a hidrogén (H), az oxigén (O), a nitrogén (N)
és a karbónium (C). Nem érdektelen vizsgálni,
lehet-e valamilyen megbízható adatot találni, hogy
ennek a négy elemnek az a mennyisége, a mely a
Föld felületén a szervezeteknek rendelkezésére van,
változik-e? Lehet-e hinnünk, hogy e mennyiségi válozás alapján, a Földfelület életének véges határa
ktijelölhető ?
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A H elemi állapotában vulkáni gázokban talál
ható, és bizonyos szerves anyagok erjedése során
termelődik; ez a mennyiség kétségtelenül igen csekély,
és az itt tárgyalt kérdés keretében teljesen el is
hanyagolható. A szervezetek élete szempontjából
számbajövő H, víz és ammóniák alakjában jut a
zöld növények testébe, résztvesz azoknak az anya
goknak létesítésében, a melyek a levélzöldet nem
tartalmazó növényi részeket, növényi szervezeteket
és az állatokat táplálják, ezeknek anyagcseréjéből
azután megint víz és ammóniák alakjában, illetve
olyan bonyolultabb vegyületek alakjában kerül ki,
a melyek víznek és ammóniáknak kiválása közben
szétesnek. Semmiféle alapja sincs az olyas hiede
lemnek, hogy a víz és az ammóniák olyképpen
köttetik meg, hogy ennek a két vegyiiletnek a szerve
zetek élete szempontjából fontos készlete, száinbavehetően módosul. Nem valószínű tehát, hogy a
Földfelület szerves életének fennmaradását, a szerve
zetekre nézve hozzáférhető //-mennyiség fogyása
miatt, valamilyen veszedelem fenyegeti.
Az O kötött állapotban jóformán minden növény
és állat táplálékának alkotórésze; ezenfelül kevés
kivétellel valamennyi szervezet, életének fenntartása
czéljából, még szabad O-t is igényel. Az O-nek külö
nösen azért van a növényi és az állati szervezet
háztartása szempontjából elsőrendű jelentősége, mert
más testek elemeihez kapcsolódni hevesen igyekszik,
és az ezekkel való egyesülése közben tekintélyes
mennyiségű hő válik szabaddá, a melyet a szer
vezetek saját czéljaikra értékesíthetnek. — Egész

199

körforgalma akként vázolható, hogy az 0 a zöld
növényi részbe, részint elemi állapotában, részint
pedig víz és C 02 alakjában jut. A zöld növényi
rész, a Napsugárzás energiájának közrehatásával, a
vízből és a C 0 2-ból kevesebb O-t, de több C-t és
H -1 tartalmazó vegyületeket alkot, a feleslegessé
váló O-t pedig a légkörbe visszajuttatja. Azok a
vegyületek, a melyek a zöld növényi részekben
keletkeznek, a levélzöldet nem tartalmazó növényi
részeknek és növényi szervezeteknek, meg az álla
toknak táplálékul és erőforrásul szolgálnak, ezekben
a szervezetekben O-nel egyesülnek, s ennek az egye
sülésnek eredményeképen a környezetbe víz és C 0 2
kerül vissza.
Valószínű, hogy a levegőben levő óriási O-készlet, egész mennyiségében, a zöld növényi részeknek
és a Napsugárzás energiájának együttműködése útján,
a levegő C 0 2-készletének rovására keletkezett. Mint
hogy pedig a zöld növényeknek levélzöldet nem
tartalmazó részei, a levélzöldet nem tartalmazó nö
vények és az állatok állandóan fogyasztják az O-t,
és mert az O-fogyasztásnak még ezenfelül is nagyon
sok forrása van, joggal igényel méltatást az a kérdés,
csakugyan oly óriási-e a levegőnek O-készlete, illetve
a zöld növényzet munkája rendén szabadul-e fel
folyton annyi O, hogy a szerves életet itt a Föl
dön, az 0 elfogyása miatt bekövetkezhető elpusz
tulás veszedelme nem fenyegetheti?
A Föld felületén folyó O-fogyasztásnak teljes
értékét nem tudjuk meghatározni; nehány itt számbajövő tényezőt azonban hozzávető pontossággal szám
szerűen kifejezhetünk. Ilyen tényező a barnaszénnek
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és a kőszénnek elégetésével, és az ember lélegzésé
vel együttjáró O-fogyasztás.
1908-ban 1082 millió, vagyis kerek számban
1100 millió tonna szenet bányásztak. Tegyük fel,
hogy ezt a mennyiséget fel is használták, és hogy
az egészet teljesen el is égették. A szén C-tartalmát átlagosan 85°/0-nyinak, //-tartalmát pedig átla
gosan 50/0-nyinak véve, kiszámíthatjuk, hogy az
1908. évben termelt és elégetett szénben volt 935
millió tonna C és 56 millió tonna H. Ennek elége
téséhez 2493.3, illetve 440 millió, tehát együtt
2933.3 millió tonna O kellett.
A Földünkön élő emberek számát másfél milliárdra becsülhetjük. Minthogy az ember naponként
átlagosan 700 gr., egy évben tehát 255.5 kg. O-t
használ el, mondhatjuk, feltéve, hogy a meglett
férfi és nő, a gyermek és az agg gázcseréje között
levő különbségre ügyet nem vetünk, hogy az egész
emberiségnek egy évben átlagosan 383-25 millió
tonna O-re van szüksége. A termelt szén elégetése és
az egész emberiség lélegzése tehát, 1908-ban, átlago
san 3316.55 millió tonna O-t vonhatott el a levegőből.
Földünk felületének minden km2-ét 10.33 millió
tonna súlyú levegő borítja; ebben van 2.37 millió
tonna O. A szén elégetése és az egész emberiség
lélegzése tehát, 1908-ban, annyi szabad O-t vihetett
át kötött alakba, mint a mennyi 1390 km2-nyi
Földterület fölött van a levegőben. Földünk felülete
509,951.000, vagyis kerekszámban 510 millió km2.
Ez adatok birtokában kiszámíthatjuk, hogy ha a szén
elégetése és az egész emberiség lélegzése továbbra
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is annyi O-t fogyasztana, mint a mennyit 1908-ban
fogyaszthatott, és ha az elfogyasztott O-nek pótlá
sáról nem is történnék gondoskodás, a levegő 0készlete 1000 év múlva sem apadna erősebben,
mint mai értékének 0’0027-nyi részével. A levegő
O-tartalma tehát ennek értelmében 2 0 9 4 térfogat
°/0-ról 20-88 térfogat %-ra, vagyis csak akkora
mértékben csökkenne, mint ha a levegő nyomása
760 mm. Mg-ről 757-8 mm. H g-re sülyedne. Ez
oly csekély változás, hogy azt a szervezetek egy
általán nem is érzik meg.
Az O-t azonban nem csupán a szén elégetése
és az emberek lélegzése fogyasztja. A fának és más
féle anyagoknak elégetése, továbbá a levélzöldet
nem tartalmazó növényi részeknek, növényi szerve
zeteknek és az állatoknak lélegzése is O-fogyasztással kapcsolatos. Hozzávetően sem tudjuk meg
mondani, hogy ez az érték mekkora. De még ha
ötször akkora is volna, mint a szén elégetése és
az emberek lélegzése okozta O-fogyasztás, a mi
pedig aligha van így, még abban az esetben is
évezredeknek kellene elmúlniok, hogy a levegő
O-taitalmában, a veszteség pótlását teljesen ki is
zárva, a szervezetek élete szempontjából számbaveendő változás támadhasson.
A levegőnek O-vesztesége folyton pótoltatik.
Az az O, a mely a tüzelőanyagok elégetéséhez,
másfajta égési folyamatokhoz és a szervezetek gáz
cseréjéhez szükséges, C 02 alakjában jut vissza a
levegőbe. Minthogy pedig 'ezt a zöld növények
a Nap energiájának közrehatásával megint feldől-
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gozzák, és helyette cserében szabad O-t juttatnak a
levegőbe, mindaddig, a míg a zöld növényzet a
Föld felületén meg nem fogy, és a míg a Nap
energiája el nem apad, látszóan nincs okunk félni,
hogy a szervezetekre nézve szükséges és rendel
kezésre levő 0 , oly mértékben fogyhatna meg, hogy
ez az apadás a szerves élet létét veszedelemmel
fenyegethetné.
Látszóan tehát nincs semmi ok sem az O
fogyása miatt' való aggódásra, látszóan tehát nem
volt igaza Kelvin lordnak, a mikor azt állította, hogy
a levegő O-készlete még hamarább el fog fogyni,
mint a tüzelő anyagunk. Valóban azonban nem szabad
annak a feltevésnek jogosultsága elől elzárkóznunk,
hogy a levegőnek óriási O-készlete alakjában a szer
vezeteknek rendelkezésére levő, és életükben nem
nélkülözhető 0 , bár lassan, de mégis folyton fogy.
Minden nap, bár ha igen apró lépésekben is, kö
zelebb juttatja a Föld felületét ahhoz az állapot
hoz, a mely valamikor igen messze jövőben a
szerves élet sírját meg fogja ásni. Erre annyival is
inkább gondolnunk kell, mert tudjuk, hogy az O-t
a szervezeteken, és az embernek ipari és másfajta
tevékenységén felül, még egyéb is fogyasztja. Az
0 az élettelen Földkéreg anyagforgalmában is élénken
résztvesz, oxidulokat oxidokká, szulfidokat szulfá
tokká stb. alakít, és eközben megköttetik. Főként
a kőzetek elmállása során szabaddá váló vasoxidul
ragadja mohón magához az O - t; az ekkor kelet
kező vasoxid leülepszik, és a benne levő 0 a szer
vezetek élete szempontjából jórészt elvész. Való-
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színű, hogy a vasoxid stb. keletkezése folytán
megkötött O-nek aránylag csak kis része juthat
szabad O alakjában vissza a levegőbe, rothadó szer
ves anyagok közrehatásával, a melyek első sorban
a vasoxid rovására oxidálódnak, miközben C 0 2
keletkezik, a melyet a zöld növényi részek a Nap
sugárzás energiájának közreműködésével, szabad O
leválasztása közben értékesítenek. Az O-nek a szilárd
Földkéregben való megkötése révén elszenvedett Oveszteséget tehát a rothasztó hatású mikroorganiz
musok igyekeznek ellensúlyozni. Nem tudjuk, hogy
ez a segítségük milyen értékű. Épen azért mind
addig, a míg ennek a kompenzácziónak mértékét
nem ismerjük, a szilárd Földkéregben folyó O-kötésnek, a szerves életre vonatkozó jelentőségével szá
molnunk kell.
A N legnagyobb része szabad állapotban van
a légkörben, a melynek 4/5 részét alkotja; ezenfelül
ásványos vegyieteknek, ammóniáknak, oxidoknak
és származékaiknak, továbbá a szervezetekben kelet
kező különféle AMartalmú szénvegyületeknek alko
tásában vesz részt. A szervezeteknek életfolyamataik
czéljából általában kötött Af-re, vagyis A^-vegyületekre van szükségük; csakis nehány, — később emlí
tendő — alsóbbrendű növényi szervezetet ismerünk,
mely a szabad N -i is értékesíteni tudja. A Nvegyületek körforgalma a szervezetek életében nagy
jában akként vázolható, hogy az ammóniák, a salétromossav és a salétromsav a zöld növénybe jut, ennek
testében igen bonyolult vegyületek alkotásában vesz
részt, és főként fehérjevegytiletek alakjában kerül
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a levélzöldet nem tartalmazó növényi részekbe, nö
vényi szervezetekbe és az állatokba,1 a .melyeknek
testét a fehérje bomlása után oly vegyületek alakjá- bán hagyja el, a melyek a szervezeten kívül am
móniák kiválása közben hamarosan szétesnek.
A mikroorganizmusoknak a felsőbbrendü szer
vezetek élete szempontjából való nélkülözhetetlen
ségét és nagy jelentőségét, semmi sem igazolja job
ban, mint hogy a A/-nek a szervezetekben való kör
forgalma, csakis mikroorganizmusok tevékenységének
közrehatásával válhatik teljessé. A táplálékkal az
állati szervezet testébe jutó A/mek javarésze, a fel
sőbbrendü állatok anyagforgalmából karbamid alak
jában kerül ki. A karbamid közvetlenül nem alkal
mas arra, hogy azt a zöld növényi részek a fehérje
alkotására felhasználhassák. Közbelépnek azonban az
ú. n. urofág mikroorganizmusok, melyek a karbamidot elerjesztik, és erjesztő tevékenységük ter
mékeként ammoniakot juttatnak a talajba. Ha a
növény, vagy az állat elhal, hulláját rothasztó mikro
organizmusok támadják meg, és a AHartalmú részek
ből ammoniakot termelnek. Az ammóniák a talaj
ban szétterül, és salétromsav, illetve salétromsavsók
keletkezésére ad alkalmat. A salétrom termelése,
vagyis a nitrifikáczió, szintén mikroorganizmusok élet
tevékenységétől függő folyamat.2
' Az állati szervezet saját fehérjéjét, csupán a táplálékával fel
vett fehérjékből, illetve ezeknek közvetlen szétesési termékeiből tudja
felépíteni. Az állatvilág tehát, a N-forgalmat illetően is, teljesen a
növényvilágra van utalva ; ez készíti neki az életfolyamatok szempont
jából olyannyira fontos fchérjevcgyíileteknek közvetlen építőanyagát.
2 D a v y H. ismerte meg legelőször (1814), hogy a salétrom a
talaj ammoniaknitrogénjénck és a levegő O-jénck rovására keletkezik.

A salétromsavas vegyületek vízben könnyen
oldhatók lévén, állandóan kiöblíttetnek, a talajból a
patakokba, a folyókba és végre a tengerbe jutnak.
A szárazföld tehát ezen az úton tekintélyes menynyiségű N -i veszít. Minthogy azonban a vegetáczió
a szárazföldön, a talajnak ősidőktől folyó kilúgozása
daczára is jól fejlődik, valamilyen tényezőnek kell köz
belépni, a mely a pótlásról gondoskodik, illetve a
szárazföldtől elvont N-i a szárazföldön élő szerve
zetek életforgalmába visszatereli.1 Itt megint mikro
organizmusok tevékenysége biztosítja, hogy a N
körforgalma teljes maradhasson. Ilyen mikroorganiz
musok : az egyébként nemcsak a tengerben, hanem
a szárazföldön is élő denitrifikáló baktériumok,
melyek a salétromot pusztítják, és belőle a N-i fel
szabadítják.2 A denitrifikáczió, mely a szárazföldön
nem szívesen látott jelenség, mert a gazdának trá
gyaveszteséget okoz, a tengerben igen fontos folya
mat, mert nélküle a szárazföld és a tenger AAkészlete nem tudná magát arányos megoszlásban fenn
tartani.3
A nitrifikáló mikroorganizmusokat tiszta tenyészetben W in o g ra d sky
nyerte első ízben. (L. A bderhalden E. Lehrbuch dér physiolog. Chemie.
Berlin & Wien. Urban u. Schwarzenberg. II. kiad. 1909. 269. 1.)
1
A szárazföld és a tenger növény- és állatvilágának tevékeny
sége között elvi szempontból nincs különbség. A tenger növényzete is
salétromsavas sókat igényel a feliérjevegyületek felépítésének czéljéra,
és a tenger állatvilága is végérvényben csak növényi anyagokkal tudja
feliérjesziikségletét kielégíteni. A tenger zöld növényzetének tevékeny
sége azonban nem elégséges ahhoz, hogy feldolgozza azt az óriási
mennyiségű kötött N -i, a melyet a folyók vize a tengerbe hord.
* Ilyen pl. a Bacterium denitrificans ti és J (G ayon és D u p etit).
3 Sokáig nem lehetett megmagyarázni azt a jelenséget, hogy
míg a szárazföldön a vegetáczió a forró égövi vidékektől a sár-
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A denitrifikáló mikroorganizmusok tulajdon
képpen a felsőbbrendű szervezeteknek amaz érdeke
ellen dolgoznak, hogy itt a Föld felületén, a kötött
Af-nek (A/-vegyületeknek) bizonyos mennyisége ren
delkezésükre legyen. A denitrifikáló mikroorganiz
musok tevékenységének is megvan azonban a maga
kompenzácziója. A N körforgalmában ugyanis még
oly mikroorganizmusok is részt vesznek, a melyek
a többi szervezetre nézve közömbös szabad N -t is
feldolgozzák, és egyszerű Af-vegyületek létesítésére
felhasználják.
Berthelot1 vette észre, hogy az oly talaj Ár
tartalma is nagyobbodhatik, a mely teljesen kopár,
a melyen semmiféle felsőbbrendű növényi szervezet
nem él, és a melynek jóformán nincs is más A/-forrása, mint a levegő AT-je. A talajnak mikrobiológiai
megvizsgálása révén2 azután számos mikroorganiz
musfaj vált ismertté, a mely a levegő AT-jét N vegyületekbe tudja átvinni. E mikroorganizmusok
sorából, különösen azok a fajták bírnak a mező
gazdaság szempontjából nagy jelentőséggel, a melyek
kok felé igen tetemesen apad, addig a tenger növényzetén ez a
különbség jóval csekélyebb, sőt a sarkvidéki tengerek vegetácziója
a forróégövi tengerek vegetáczióját sok tekintetben felül is múlja.
Ma ezt akként értelmezhetjük, hogy a denitrifikáló baktériumok a forró
égövi tenger melegebb vizében jobban tudnak fejlődni, és több N vegyületet vonnak el a tengerben élő zöld növényzettől, mint a sarktájéki tengerek hidegebb vizében. (L. A bderhalden i. h. 276. 1.)
‘ L. A bderhalden i. h. 271. 1.
2
Ezen a téren különösen W in o g ra d sky végzett úttörő munkát.
Ő írta le az anaerob C lostridium P a steu ría n u m -o i. A szárazföldön és
a vízben élő szervezetek Ar-cseréje szempontjából fontos, hogy ez a
mikroorganizmus a tenger iszapjában, valamint a tenger és az édes víz
plankton-jában is előfordul.
.
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a hüvelyeseknek, és még nehány más növényfajtának
gyökerein szoktak tenyészni. Az ú.-n. Bacillus
radicicola, vagy Rhizobium Leguminosarum, .a
hüvelyesek gyökerének hártyáján keresztülhatol, meg
telepszik, és továbbfejlődése közben sajátságos cso
mókat alkot. Mihelyt ezek a gyökércsomócskák,
illetve a bennük fejlődő baktériumok elhalnak, a
hüvelyes növény a csomócskákban felhalmozott Ntartalmú anyagokat saját czéljára értékesítheti. A
bakteriumtermelte A^-vegyületek azonban a hüvelyes
növény gyökereivel együtt, részben a talajban marad
nak ; innét van, hogy a földnek hüvelyesekkel való
bevetése a talajt javítja, annak Ártartalmát jelenté
kenyen gyarapítja.
A szabad N-t megkötő alsóbbrendű növényi
szervezetek tevékenysége különösen azért fontos,mert ezenfelül még csak egy, illetve két ily folya
matot ismerünk, a mely a szabad természetben érvé
nyesülni szokott, és a melynek rendén a levegő
AAje megköttetik. Ha a levegőben villamos kisülések
történnek, a levegő AAje O-nel, illetve H -nel ammoniumvegyületekké, salétromossavas es salétromsavas
sókká egyesül.1 Ez a kémiai folyamat minden zivatar
alkalmával végbemehet; az eső azután az ilyen módon
keletkezett, és részben változatlanul maradt, részben
tovább oxidálódott A/-vegyiileteket a Földre hozza,
és a talajt trágyázza. Minden hektárnyi Földfelületre
egy évben átlag 27 kg. ammóniák és 34 kg. salét1 Több tekintetben érdekes A rrh e n iu s (i. h. 130. 1.) véleménye,
hogy a mérsékelt égövi vidékeken nagyfontosságú ainmonium-vegyülctek az ú.-n. csendes kisülések, az oxidvegyiilctek pedig inkább a
heves zivatarok alkalmával keletkeznek.
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romsav jut az esővel; az egész száraz Földfelület
tehát egy évben mintegy 400 millió tonna trágyát
kap ezen az úton. Ha igaz Schönbein-nak az az
állítása, hogy a víz párolgása közben is keletkezik
kevés salétromossavas ammonium a levegőben, még
a növények felületén folyton folyó párolgás is lehet
a N megkötésének forrása.1
B u n g e2 óriási veszedelmet lát abban, hogy a
technikának rohamos fejlődése mind több és több
yV-tartalmú vegyület elégetésével jár együtt, hogy
a robbantószerek használata, a fának, a hulláknak
elégetése3 stb. is sok N-t szabadít fel, tehát apasztja
a kötött A/-nek azt a mennyiségét, a mely a szer
vezetek életforgalmában szerepet visz. Ö azonban
nem vette figyelembe, hogy a kötött N nem csupán
égési folyamatok révén fogy, hanem hogy az élet
szempontjából fontos mikroorganizmusok is vannak,
a melyek a Föld felületén a felsőbbrendű szerve
zetek rendelkezésére levő TV-vegyületek készletét
apasztják, a melyek tehát a nitrifikáló, illetve a
szabad N-t megkötő mikroorganizmusoknak elle1 A Af-vegyületekkel való trágyázásnak nagy mezőgazdasági
jelentősége érthetővé teszi, hogy a technika a levegő V-jének meg
kötésére használható, és iparszeriien űzhető eljárásokat igyekezett találni.
Ez a kísérletezés több irányban sikerre vezetett. Ma már számos gyár
telep villamos ívfény segélyével nagyban állítja elő a salétromsavas vegyületeket a levegő Af-jéből. Ezenfelül a kalczitímcziánamidnak, vagy
mésznitrogénnek gyári úton való előállítása is nagyjelentőségűvé vált.
3
Lehrbuch dér Physiologie des Menschen. Leipzig. Vogel F.
C. W. II. kötet. 1901. 20. 1.
3 A lőpor és más robbantó anyagok, valamint a hullák elégetése
folyamán különösen abban az esetben válik sok N szabaddá, a midőn
az elégetés lehetőén magas hőmérsékleten, és igen nagymennyiségű
levegő jelenlétében történik.
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nesei. Nem igen tudjuk, hogy ennek a két folya
matnak, t. i. a nitrifikácziónak, illetve a szabad
N megkötésének, és a denitrifikácziónak aránya
milyen. Valószínű azonban, hogy ez a két folyamat
már ősidőktől fogva tart. Ezzel szemben semmiféle
bizonyítékunk sincs, hogy a levegő Ártartalma az
idők folyamán lényegesen változott volna. Minthogy
továbbá különösen a kötött N készletének, a tech
nikai ipari tevékenység folytán támadó megapadása,
nyilván elenyészően csekély érték azzal az apadással
szemben, a melyet a denitrifikáló mikroorganizmusok
tevékenysége okoz, — nem igen lehet jogosan arról
szólnunk, hogy a Földünkön élő szervezetek életét,
a Ar-vegyületek megfogyása miatt számbavehető
veszedelem fenyegetné.
Természetesen egészen más lapra tartozik az a
kérdés, vájjon, ha az emberiség továbbra is abban
a mértékben gyarapszik, mint eddig, és ha ezzel
kapcsolatosan a megművelt földnek területértéke is
folyton nagyobbodik, módjában lesz-e az embernek,
hogy a föld termőképességének biztosítása érdeké
ben szükséges trágyát korlátozás nélkül megszerez
hesse? Valószínűnek mondhatjuk, hogy itt sincs túl
ságos pesszimizmusra okunk; remélhetjük, hogy a
technikának továbbfejlődése mind olcsóbban fog
tudni mesterségesen N-t kötni, vagyis hogy a föld
trágyázásához szükséges ATvegyületekben bajra vezető
hiány egyhamar nem igen lesz.1
A C Földünkön elemi állapotban (kőszén, grafit
és gyémánt alakjában) is előjön ; ezenfelül O-nel léte‘ V. ö. Tertn. Közi. XXXI. köt. 13. 1. 1899.
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sített vegyületei, a C 0 2, illetve a szénsavas sók alakjá
ban, a levegőben, a vízben, a talajban található, továbbá
különféle szerves vegyületekben szerepel, a melyek
a növény és az állat testének jelentékeny részét
alkotják. A szervezetekben szereplő valamennyi
szénvegyület a szervezetekben jött létre, és pedig
végérvényben a zöld növényi részek és a Nap
sugárzás energiájának együttműködése révén, C 02ből keletkezett. Ez az a vegyületalak, a melyen a C-nak,
az élet körforgalmával kapcsolatos sokfajta átalaku
lása közben, át kell mennie. Tulajdonképpen tehát
a COa-dal kell foglalkoznunk, a mikor a C-nak élet
tani jelentőségét elemezzük.
A zöld növényi rész a levegőből felvett C 0 2-1
a Napsugárzás energiájának közrehatásával különféle
vegyületek alkotására használja, a melyek a levél
zöldet nem tartalmazó növényi részeknek, növényi
szervezeteknek és az állatoknak táplálékul szolgál
nak. Ezek testéből a C megint C 02, illetve oly
vegyületek alakjában kerül ki, a melyek C02 kelet
kezése közben hamarosan szétesnek. Á C 0 2-nak a
zöld növényekben, a Napsugárzás energiájának közre
működésével történő feldolgozása, az élet szem
pontjából elsőrendű jelentőségű folyamat; ezen alap
szik nemcsak az egész növényvilágnak táplálkozása
és anyagforgalma, hanem az egész állatvilágé is.
Ingenhousz (1779) és de Saussure T. (1804)
igazolta,1 hogy a zöld növényi részeknek, említett
munkájuk czéljára nincs más C-forrásuk, mint a
levegő C 02-ja. A zöld növényi rész azonban magával
1 L. A b d erh a ld en i. h. 60. 1.
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a C 0 2-dal még nem boldogul; H-re is van szüksége,
hogy a Napsugárzás energiájának támogatásával szer
ves vegyületeket alkothasson, és hogy a sugárzó
energiát ekként kémiai energiává átalakíthassa.1 A
H -1 a zöld növényi rész a környezetéből felvett
vízzel kapja. A C 0 2-nak és a víznek a zöld növényi
részekben való feldolgozása redukcióval kapcso
latos, melynek termékeként 0 válik szabaddá, és a
levegőbe jut, hogy a levélzöldet nem tartalmazó
növényi részek, növényi szervezetek és az állatok
gázcseréjét és életműködéseit istápolja és fenntartsa.
A zöld növényi részekben, a Napsugárzás energiájá
nak közreműködésével folyó szintézis végterméke
szénhidrát; azonban azt, hogy ennek megalkotása
milyen mekanizmus szerint, és milyen közbeeső ter
mékek keletkezésével történik, még nem tudjuk.
Ebben a kérdésben tehát feltevésekre vagyunk utalva.
A levélzöld összetételének megismerésére irá
nyúit újabb vizsgálatok kiderítették, hogy ez az
anyag sem Fe-1, sem P -1 nem tartalmaz, azonban
nagy mennyiségben van benne Mg. Abderhaldena
nem tartja lehetetlennek, hogy ez a lúgos fém a
levélzöldben is érvényesíti, a különféle szerves vegyületekben tapasztalható tekintélyes kötőtehetségét,
vagyis hogy a C 0 2-1 közvetlenül megköti. A szén
hidrátnak keletkezési módját illetően, Baeyer fel
fogása nyomán képzelhetjük, hogy a C 0 2-ből redukczió révén formaldehid lesz, és hogy ebből azután
1 A levélzöld tevékenységét, a leghatásosabban a sugárzó ener
giának az a része támogatja, a melyet a vörös, narancsvörös és a
sárga fény alakjában ismerünk.

1 I. h. 64. 1.

•
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a szénhidrát kondenzáczió útján keletkezik. Figyel
met érdemel azonban Berthelot-nak az a tapasztalása
is, hogy a szénoxid és a széndioxid, fölösleges H
jelenlétében, sötét villamos kisülések hatására szén
hidráttá egyesülhet.
A levegő C 0 2-tartalma a Földünkön élő szerve
zetek élete szempontjából egyébként nem csupán
annyiból fontos, hogy a szervezetek C-forgalmának
forrása; a Föld hőmérsékletének szabályozásában
való közreműködése is1méltatást érdemel. Arrhenius
kiszámította, hogy ha a levegőből a C 0 2 egészen
eltűnnék, a Föld felületének hőmérséklete mintegy
21°-kal apadna. Ez a hőmérsékletcsökkenés maga
után vonná a vízgőz mennyiségének fogyását, melynek
következtében a Földfelület hőmérsékletében megint
az előbbivel majdnem ugyanegy értékű újabb apadás
támadna. Fontos az is, hogy a számítás szerint a
levegő C 0 2-tartalmának minden tekintélyesebb apa
dása, a Földfelület egyes területrészeinek hőmérsék
lete között levő különbséget nagyobbítja, a levegő
C 02-tartalmának növekedése pedig ennek a különb
ségnek kiegyenlítésére alkalmas, és az éjjel és a
nappal hőmérsékletének különbségét is csökkenti.
Az eddig tárgyaltakból következik, hogy ha arról
van szó, hogy bíráljuk, történik-e a szervezetekre
nézve rendelkezésre levő C mennyiségében olyas
változás, a mely a szerves életnek csorbítatlanul fenn
maradását veszedelemmel fenyegeti, tulajdonképpen
1 L .: A rrh e n iu s S v . Philosopli. Magaz. 1896. Ser. 5. XLI. köt.
237. 1. ref.: Naturwiss. Rundschau. XI. évfoly. 325. 1. 1896. Valószínű,
hogy a levegő COj-tartalinának ez a hatása télen nagyobb, mint
nyáron, a szárazföldön tekintélyesebb, mint a tenger fölött.
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csak azt kell vizsgálnunk, lehet-e az egész Föld lég
körének C 0 2-, illetve C-tartalmában, valamilyen vál
tozást tapasztalni. Hogy a zöld növényi részek, a
bennük folyó asszimiláczió révén mennyi C-t vonnak
el a levegőből, megtudhatjuk, ha a bizonyos nagy
ságú Földterületen egy évben termelt növényzet Ctartalmát meghatározzuk. Az ilyen irányban végzett
vizsgálódás alapján mondhatjuk, hogy a szántóföld
minden hektárján egy évben átlag 2000 kg. C-t
tartalmazó növény terem, egy hektárnyi erdőterületen
pedig egy évben 3000 kg. C-t tartalmazó növényi
anyag termelődésére számíthatunk.1 A Földünk felü
letén növényi vegetáczióval borított területek nagy
ságát és a vegetáczió minőségét számbavéve, való
színűen nem nagy tévedéssel állíthatjuk, hogy a
száraz Földfelület zöld növényzete2 egy évben 13
milliárd tonna C-t von el a levegőből. Ez a mennyi
ség körülbelül '/67 része annak a C-nak, a mely a
levegő CC2-ja alakjában a légkörben van.3 Ha
tehát a növényzet működése révén a levegőből elvont
C 0 2 nem pótoltatnék, a levegő C 0 2-készlete, fel
téve, hogy a zöld növényzet továbbra is ugyanolyan
intenzitással tevékenykednék, mint a hogy azt ma
teszi, 67 év múlva elfogyna.
1 L.: E berm a yer E. Physiolog. Chemie dér Pflanzen. Berlin.
Springer Gy. 1882. 1. köt. 52. 1.
1 Az édesvízben és a tengerben élő zöld növényzet C-termelésének nagysága nem igen értékelhető, s azért azt a számításból ki
kell hagynunk.
3 A levegő C 02-tartalmát átlagosan 0 04 térfogat %,-nyinak véve,
minden km* Földterület felett levő levegőben 1718 tonna C-t tartalmazó
CO„-1 számíthatunk. Az egész Földfeliilet fölött levő levegőben tehát
kerek számban 876 milliárd tonna C-t tartalmazó CO,-t tételezhetünk fel.
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A levegőből a zöld növények munkája révén
elvont C 02 azonban a levélzöldet nem tartalmazó
növényi részek, növényi szervezetek és az állatok
anyagforgalma révén oda újból visszakerül, és ezenfelül
a tüzelőanyagok és más szerves anyagok elégetése,
valamint a vulkáni erők működése is sok C 02-1
juttat a levegőbe. Valószínű, hogy mindezeknek a
tényezőknek együtthatása a levegő C 02-tartalmának
azt az apadását, amely a zöld növények tevékeny
sége folytán támad, kielégítően ellensúlyozza, sőt
Arrhenius hiszi, hogy különösen a kőszén elége
tésének évről-évre óriási mértékben való nagyob
bodása, egyelőre, addig t. i., a mig a meglevő kőszén
készletek el nem fogynak, a levegő C 02-tartalmának
bár lassú, de mégis számbaveendő gyarapodását is
okozhatja. Ha ez valóban így van, még azt is remél
hetjük, hogy különösen Földünknek hidegebb vidé
kein, a mainál kedvezőbb éghajlat is lesz,1 a melynek
hatására a szerves életnek erősebb fellendülése is
várható.
Ezt a látszóan kedvező kilátást jelentékenyen
megrontja, a messze jövőről pedig határozottan
komolyabb perspektívát nyit azonban az a körül
mény, hogy a levegő C 02-tartalmát a zöld növények
tevékenységén felül, még egy más tényező is fo
gyasztja, t. i. a kőzeteknek szakadatlanul folyó elmállása. Földünk belsejének folyós tömege, legfelszinesebb
rétegeiben, igen sok kovasavat tartalmaz; azok a
kőzetek is, a melyek a vulkáni magmának meg
merevedése révén a Föld felszínén szétterültek, főként
1 L. A rrhenius. Das Wcrdcn dcr Wcltcn 57. 1.
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kovasavas vegyületekből alkotvák. A levegőnek és
a víznek C 02-]a, ezeket a kőzeteket, oldható szénsavas
sók keletkezése közben folyton bontja, az oldható
karbonátok pedig kilúgozódnak, és a folyók vízével
a tengerbe kerülnek, a hol, részben a tengerben élő
növények és állatok közreműködésével, oldhatatlan
vegyületekké válnak, leülepednek és a bennük foglalt
C-t a szervezetek életforgalmából elvonják. Ha igaza
van Chamberlin-nek,1 hogy a kőzetek elmállása
annyi C02-1 von el a levegőből, hogy ennek C 02tartalma pótlás nélkül 10.000 év múlva elfogyhat,
a kőzetek elmállása révén támadó C-veszteséget oly
körülménynek kell tekintenünk, a mely a szerves
élet határának kérdésében nagyon is figyelmet érdemel.
H ögbom 2szerint az oldhatatlan karbonátokból alakult
kőzetekben 25.000-szer több C02 van megkötve,
m inta mennyi C'02-t a levegő tartalmaz. Ezt Földünk
múltjából reánk maradt olyan intőjelnek kell minő
sítenünk, a mely figyelmeztet, hogy bár lassan, de
azért folyton közelebb jutunk ahhoz az állapothoz,
a mikor a szerves életnek oly intenzitásban való
fenntartására, mint a hogy ez ma még lehetséges,
nem lesz elég C()2 a levegőben.
Még hozzávetően sem tudjuk megmondani,
hogy ez az idő mikor fog bekövetkezni. A míg a
kovasav a vulkáni erők közrehatásával a karbonátos
kőzeteket a Föld kérgének mélyebb rétegeiben bon
tani tudja, és a szénsav fölött diadalmaskodik, a
C 02 részben visszakerülhet a levegőbe és az élet1 U. o. 52. 1.
a U. o. 50. 1.
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forgalomba. Mihelyt azonban a vulkáni erők meg
apadnak — és ennek bekövetkeztére számítanunk
kell — , a szénsav fogja a kovasavat legyőzni, és
ezzel a C a szerves élet körforgalmából el fog
apadni.
Mindent összegezve mondhatjuk, hogy a szer
vezetek élete szempontjából elsőrendű jelentőségű
anyagok közűi, a //-nek és a Ar-nek készletében nem
ismerünk olyan változást, a mely a szerves élet
virágzását veszedelemmel fenyegetné, ellenben való
színű, hogy az O-nek és a C-nak a szervezetek
életműködése részére rendelkezésre levő mennyisége,
bár hullámzásokkal, de végérvényben fokozatosan
apad. Az az időpont azonban, a mikor a szerves
élet itt a Földünkön, ennek a két anyagnak elfo
gyása miatt véget fog érni, a mennyire az elmé
letnek és a számításnak hitelt adhatunk, minden
esetre még oly messze jövőben van, hogy az odáig
előttünk levő időt a történelem mértékével szinte
nem is értékelhetjük.
Nincs okunk tehát attól tartani, hogy Földünk
szerves élete, és vele mindaz a szép és nemes alkotás
és intézmény, a mit az ember az eszével és a szor
galmával létrehozott, hamarosan elpusztul. Nincs
okunk attól tartani, hogy az emberi művelődés roha
mosan halad sírja felé, sőt remélhetjük, hogy műve
lődésünk a mainál is még magasabb polczra juthat. És
ha talán a ma döntő befolyású nehány művelődési
középpont meg is semmisül, romjain újabb, töké
letesebb művelődés támadhat, mint a hogy a múlt
ban is számos jelentékeny művelődési középpont
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volt, a melynek ma már csupán reánk maradt emlé
keiben gyönyörködhetünk, és napjainkig megőrzött
tanításából okulhatunk.
Kivételt nem tűrő kötelességünk tehát, hogy
a művelődés fejlesztéséhez a magunk erejének és
tudásának mértékében hozzájáruljunk, és hogy a köz
műveltségnek és a felvilágosodásnak győzedelmes
diadalútját egyengessük és szilárdítsuk. Tartsuk min
dig szemünk előtt, hogy a felebaráti szeretet nem
csupán azt kívánja tőlünk, hogy a lehetőség szerint
mindent eloszlassunk, a mi embertársaink művelő
désének akadálya lehet, hanem azt is megköveteli
tőlünk, hogy a magunkéból pazarul adjunk ember
társainknak mindent, a mire nekik művelődésük érde
kében szükségük van. Mindenkinek kötelessége tehát
teljes erejével közrehatni, hogy az utánunk jövő
nemzedékek a miénknél jobb és szebb műveltségben
élhessenek, és hogy nagyobb műveltségük révén
boldogabbak is lehessenek, mint mi vagyunk.
Egyetemi Polgárok!
Önöknek is hivatásuk, hogy a közműveltség
fejlesztésének munkájában résztvegyenek. Ezt ered
ményesen természetesen csakis akként foganatosít
hatják, ha saját művelődésük érdekében minden
lehetőt megtesznek, és semmit el nem mulasztanak.
Önökön áll tehát, hogy életüknek ezt a termékeny
és fiatal erőtől duzzadó korszakát, a mely a ma
szokásos tanulmányi rend szerint a főiskolai tanul
mányoknak jut, általános műveltségüknek megala
pozására, megerősítésére és kiegészítésére helyesen
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értékesítsék. Ne higyjék, hogy Önök csak azért
jöttek hozzánk, hogy kenyeret adó pályájuk bizto
sítása érdekében bizonyos mértékű szaktudást sajá
títsanak el, hogy tőlünk ebből a czélból a kellő okta
tásban, támogatásban és biztatásban részesüljenek.
Önöknek nem kevésbbé fontos kötelességük az is,
hogy egyetemi éveiket, szorosan vett szaktanultnányaikon felül, általános műveltségük gyarapítására
is hasznosítsák.
Különösen pedig kívánatos, hogy a természet
bámulatos alkotásaiban, és az emberi kéz munkája
révén művészi ihlettel formált remekekben való gyö
nyörködést megtanulják és megkedveljék. A szépnek
kultusza meleget varázsol az élet ridegségébe, szí
nessé teszi a hivataloskodás szürke szobáit, enyhíti
a fájdalmat, megkönnyíti annak elviselését, egyesíti
a lelkeket a közös élvezetben, közelebb hozza az
embereket egymáshoz, jótékony hatással van mind
arra, a mi a társadalmi életnek mindennapi eseménye
és tartalma.
A midőn mindezt igen komolyan lelkűkre
kötöm, egyben Mindnyájuknak, különösen pedig
Önök sorából azoknak, a kik első Ízben kerültek
most Almamaterünk védő szárnyai alá, őszinte meleg
séggel kívánom, hogy itt, Egyetemünk székhelyén,
jól érezzék magukat. Aknázzák ki Kolozsvárnak,
mint egyetemi városnak azt az előnyét, hogy
kevésbbé zajos forgalmával és csendesebb életével,
a zavartalan tanulásra és a nyugodt szemlélődésre
kedvező alkalmat nyújt. Élvezzék okosan és helyesen
ennek a városnak és környékének jó levegőjét, erő-
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sítsék meg testüket a természet ölén, hogy szellemi
munkájukkal lerovandó feladataik nagysága és testük
készsége között kellő harmónia lehessen.
Viszont azonban óvakodjanak, nehogy a kelle
ténél jobban belejussanak annak a veszedelemnek
körébe, a melyet minden kisebb város és ember
lakta hely magában rejt, és a mely abból származik,
hogy az ilyen hely lakói sűrűbben és gyakrabban
látván egymást, hajlamot nyernek, hogy erősebben
érdeklődjenek embertársaiknak bizalmas, belső ügyei
iránt, mint a hogy arra valóban szükség van. Ebből
azután bizonyos kicsinyeskedésre és torzsalkodásra
való hajlam, oktalan fontoskodás és kíváncsiság,
valamint a hibás önérzetnek oly mértékű megduzzadása fakad, a mely a helyes és józan bírálatot
mindinkább elhomályosítja, és a művelődésnek is árt.
Segíteni ezen a bajon is lehet. Ahhoz, a ki a
rendszeres foglalkozást parancsolóan magára kény
szeríti, megszokja és megszereti, nem igen kopogtat
be az eldurvulásnak és a legtöbb okvetetlenkedésnek szülőanyja — az unalom. A természet és a
művészet remekeiben való gyönyörködés pedig fel
sőbbrendű, nemesebb régiók felé ragadja magával
az embert, elfelejteti vele a köznapias aprólékossá
gokat és tülekedést. Igaz kötelességemnek ismerem,
hogy a mikor ma erről a helyről Önökhöz szólok,
a rendszeres foglalkozásnak, mint életszükségletnek
megszokását, és a szépnek kultuszát, a legmelegebben
figyelmükbe ajánljam.
Nem mulaszthatom el azonban, hogy még
valamire ne figyelmeztessem Önöket. Ez az, hogy
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Önök, mint ennek a városnak lakói, bizonyos tekin
tetben ugyanoly kötelezettségben vannak e város
iránt, mint az itt állandóan megtelepedett polgárság.
Önöknek is Mindnyájuknak kivétel nélkül köteles
ségük, hogy ennek az ősi magyar városnak, hazánk
és nemzetünk történetében és életében való fontos
ságát és szerepét kellően méltányolják, és azt a
Maguk tehetsége és módja mértékében támogassák
és istápolják. Épúgy kötelességük, hogy az itt
nemzedékről-nemzedékre kegyelettel ápolt hagyo
mányokat tiszteletben tartsák és szeretettel gondoz
zák. Ezzel tartoznak Önök Egyetemünk eddig mocsoktalanúl megőrzött jó hírnevének, és azt a köte
lességet rójják le, a melyet mindenkinek kell éreznie
a hely iránt, a hol él, dolgozik és boldogul.
Ha Önök, ifjú barátaim, életüket, életüknek
munkáját és tartalmát, az imént mondottak szelle
mében rendezik be és irányítják, a legszebb jutalmat
nyújtják nekünk, a kik életünk érett munkájának
gyümölcseit és szivünk melegét, lelkes készséggel és
baráti érzéssel kínáljuk Önöknek, hogy boldogulá
suknak ösvényeit egyengessük, megszilárdítsuk és
a gyomtól megtisztítsuk. Ha pedig hazánknak egész
ifjúsága, a szakképzettségnek és az általános művelt
ségnek megszerzésén, a lelkiismeretes munkába való
komoly elmélyedésen felül, a szórakozásnak, az üdü
lésnek óráiban, a szépnek országába is fel tud emel
kedni, ha kötelességét mindenütt igaz lelkesedéssel
és kitartással, és környezetét őszintén megbecsülve
teljesíti, joggal remélhetjük, hogy ez az ifjúság bol
dogabb jövőnek néz elébe, és hogy elérhető lesz
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az, a mit a hangzatos szó és az ékesszólás egy
magában még nem tud megteremteni, — joggal
hihetjük, hogy el fog következni hazánk önállósága.
Legyen tehát erős a bizodalmunk, hogy nemzetünk
elnyerheti azt, a mire az egyes ember hiába törek
szik, legyen erős a hitünk, hogy nemzetünk meg
érheti élete határának meghosszabbítását!
Azzal az óhajtással, hogy a most kezdődő tanév
munkássága is, ennek az ideális czélnak megközelí
tését és megvalósítását, a tudomány és a művelődés
békés fegyvereivel sikeresen előmozdíthassa, az egye
temi évet megnyitódnak nyilvánítom, és t. Vendé
geinknek szíves megjelenésükért köszönetét mondva,
Egyetemünk Közgyűlését berekeszteni.
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