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terjeszsze fel és az erre nézve teendő intézkedéseket hozza 
javaslatba. 

Budapesten, 1879. évi junuis hó 28-án. 
T R E F O R T S . k . 

16,509. szám. 

A jogi kar dékánjának f. évi junius hó 17-ről 387. sz. a. 
kelt s az egyetem tanácsa részéről 918. sz. alatt fölterjesztett 
jelentésére, a mellékleteknek egyelőre visszatartása mellett, érte-
sítem az egyetem tanácsát, hogy a jog- és államtudományi 
kar mellett működő vizsgálati bizottságoknak a tanév végén 
tartott értekezletében létrejött azon megállapodását, mely sze-
rint a jogtudományi államvizsgálaton a magyar magánjog és 
az osztrák magánjog egyenlő terjedelemben kérdezendő és a 
két tanszak tanára a vizsgálatokra felváltva hivandó. meg, 
jóváhagyó tudomásúl vettem. 

Budapest, 1879. julius 9-én. 
A minister úr meghagyásából: 

Szisz K Á R O L Y S k., 
ministeri tanácsos. 

1879/80. 

28,071. szám. 

Az egyetem rectorának f. évi október hó 2-áról 65. sz. a. 
kelt fölterjesztését, melyben az állam-orvostani intézetben alkal-
mazott szolga, Keresztúri János panaszát az intézet főnöke 
ellen és saját e panasz folytán tett ideiglenes intézkedését 
bejelentve, további utasítást kér, azzal küldöm le mellékletei-
vel együtt az egyetem tanácsának, hogy miután az egyetemi 
kari éŝ  intézeti szolgák fölfogadása, elbocsátása és áthelyezése, 
az egyetemi hatóságok körébe tartozik, s az 1872. évi 26,239. 
sz. a. kelt rendelet értelmében a rector, mint az egyetem idő-
szerinti feje által, de a dolog természete és az eddigi gyakor-
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lat szerint is minden esetben az érdekelt karok és intézeti 
főnökök közbejöttével és megegyezésével létesítendő; az egye-
tem tanácsa a jelen esetben az összes érdekeltek meghallga-
tásával igyekezzék saját hatáskörében oly elintézési módot 
találni, melylyel mind az egyetemi hatóságok s az érdekelt 
tanár hivatalos tekintélye megóvassék, mind a már is élessé 
vált ügy a felek megnyugvására bonyolíttassék le. 

Ha az egyetem tanácsának ily módot találni, s az egye-
temi hatóságok körébe tartozó ügyel saját hatáskörében kielé-
gítőleg elintézni nem sikerülne, az esetben tegyen hozzám vég-
leges elintézés végett véleményes jelentést. 

Budapesten, 1879. október hó 17. . 
A minister úr meghagyásából: 

S Z Á S Z K Á R O L Y s . k . , 
ministeri tanácsos. 

30,959. szám. 

Az egyetem tanácsa f. évi október hó 18-án és folyta-
tólag 21-én tartott III. rendes hüléséről felvett és az egyetem 
rectorának f. hó 3-áról 181. sz. a. kelt jelentésével bemutatott 
jegyzőkönyvet azzal küldöm vissza, hogy a jegyzőkönyv 9. 
száma alat t /a jog-kari vizsgálati és tanulmányi rendszer, vala-
mint az egyetemi tanulmányi-, fegyelmi-és leczkepénz-szabály-
zat beiratkozási részének módosítása tárgyában f. évi 17,318. 
sz. a. kibocsátott rendeletemre vonatkozólag hozott tanácsi 
határozat azon részére nézve, melylyel a jogi karnak e tárgy-
ban hozzám intézett s egyidejűleg az egyetemi tanácsnak is 
bemutatott felirata egyelőre tudomásúl vétetik, f. évi 29,751. 
sz. alatt kelt rendeletemben érdemileg már nyilatkoztam; a 
többire nézve pedig a módosítandó szabályzatok szövegezése 
iránti külön fölterjesztést elvárom. 

A jegyzőkönyv 15. sz. a. határozatából megelégedéssel 
vettem tudomásúl az egyetemi tanácsnak az államorvostani 
intézeti szolga áthelyezése s ezzel összefüggőleg több szolga 
cseréje s az e tárgyban tett rectori intézkedések s az orvosi 
és mathem.-természettudományi karok ellenfellépései tárgyá-
ban tett intézkedését; melyekhez csak azon figyelmeztetést 
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csatolom, hogy kari , vagy intézeti szolgáknak illető főnökeik 
által, magánszolgálatokra való igénybevétele, a mennyiben 
eddig történt volna is, mint mindenesetre visszaélés, jövőre 
kerülendő. 

Budapest, 1879. november hó 11-én. 
T R E F O R T S k . 

31,235. szám. 

A tanulmányi és vizsgálati rend s azzal együtt a fölvétel 
és beiratkozás szabályozása tárgyában f. évi junius hó 28-iká-
rófl7,318. sz. a kiadott.rendeletemre, a tanulmányi-fegyelmi- és 
leczkepénz-szabályzat módosítását illetőleg az egyetemi tanács 
f. évi október hó 18-án és folytatólag 21. napján tartott ülé-
sében megállapított s a f. évi november hó 5-ikéről 123. sz. a. 
kelt rectori jelentéssel hozzám fölterjesztett szövegezési javas-
latot tudomásúl véve és helybenhagyva, fölhatalmazom az 
egyetem rectorát, hogy a tanulmányi-, fegyelmi- és leczkepénz-
szabályzatot ezek szerint módosítva nyomassa újra. . 

Kijelentem egyzzersmind, hogy az időntúli felvétel iránti 
kérelmek elintézésére nézve magamnak fentartott joggal csak 
rendkivűli esetekben s az egyetem meghallgatásával szándé-
kozom élni. 

A jogi tanulmányi- és vizsgálati rendszerre vonatkozólag 
f. évi november hó 3-áról 29,751. sz. a. kelt intézményemet 
ezennel is föntartva, az erre vonatkozó módosítások szövege-
zése iránti javaslatot is elvárom, megjegyezve, hogy elől emlí-
tett 17,318. sz. a. rendeletemnek azon kifejezése, hogy a hall-
gató a harmadik, illetőleg ötödik és hatodik félévre addig 
föl ne vétethessék, mig az illető alap- és államvizsgálatokat 
le nem tette, helyesebben úgy értendő, hogy ezen vizsgálatok-
nak a kiszabott időkben le nem tétele esetében neki az illető 
félévek rendes quadrienniumába be nem számíttatnak 

A karok mellékelt jelentéseit visszazárom. 
Budapesten, 1879. november 15 én. 

T R E F O R T S . k . 
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31,612. szám. 

A fennálló szabályok, értelmében ugyanazon egy tanuló-
nak két állami ösztöndíjat és két testvértanulónak állami vagy 
adományozásomhoz kötött ösztöndíjt szintén élvezni nem 
szabad. 

Ennélfogva és mivel a felterjesztett rovatos értesítvény 
szerint egy Kondor Endre nevű kolozsvári egyetemi joghall-
gató 300 frtos állami ösztöndíjat és ismét egy kolozsvári közép-
tanodai tanárképezdei, Kondor József nevű tag ugyancsak a 
tárczám költségvetésébe felvett 300 frtos képezdei díjat élvez, 
felhívom a tanácsot, miszerint arra nézve, vájjon a nevezett 
két ösztöndíjas Kondor József és Endre nem testvérek-e? — 
azonnal ide jelentést tegyen ; egyúttal pedig meghagyom, hogy 
kijelölési javallatainál a fent érintett szabályt mindig ponto-
san figyelembe tartani el ne mulaszsza, annál is inkább, mivel 
ellenkező esetben a szabályellenesen elnyert ösztöndíjnak utó-
lagos megtérítését kellene elrendelnem. 

Budapesten, 1879. évi november hó 30-án. 
A minister úr meghagyásából: 

Szisz K Á R O L Y S. k., 
ministeri tanácsos. 

-1366. eln. szám. 

A m. kir. ministerelnök úr, s úgyszintén az ez ügyben 
f. évi november hó 17-én tartott nagyobb fővárosi polgári 
értekezlet közreműködésemet kérték ki azon mozgalom támo-
gatására, mely a budapesti jótékony nőegyletek kezdeménye-
zése folytán, — más nagyobb városok példájára, — a szoká-
sos újévi üdvözleteknek megváltása, s ez úton egyúttal az 
illető egyletek által kitűzött jótékonyczélok előmozdítása 
érdekében a fővárosban, szélesebb körökre terjedőleg megindúll. 

Magam is érezvén azon gyakorlat íerdeségeit, mely az 
újév alkalmából küldetni szokott üdvözletek körűi divatozik, 
s mely ezen alapjában véve kegyeletes szokást benső tarta-
lom nélküli üres formaisággá változtatta, s az üdvözleteknek 
túlzott sokasítása következtében minden egyesnek felesleges 
gondot, gyakran kellemetlenséget, s minden esetben felesleges 
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költséget okoz; másfelől óhajtván az újévi üdvözletek meg-
váltása által kínálkozó módon is a szem előtt levő jótékony 
czélokat előmozdítani, — elhatároztam a m. kir. ministerelnök 
úr hasonirányú kezdeményezése folytán a magam részéről is 
azon kijelentést tenni, hogy sem az alantas hatóságoktól és 
egyes tisztviselőktől, sem más személyektől, semmiféle aláírási 
ív, levél vagy névjegyküldés útján nyilvánítandó újévi üdvöz-
leteket nem csak nem várok, de sokkal szívesebben látnám, 
ha az illetők az ekként megkímélhető összegeket a főváros-
ban olykép, hogy mindenki a helybeli nőegyletek által kibo-
csátandó aláírási ívekre magát feljegyezvén, egy csekély ösz-
szeg fejében az újévi üdvözlésektől mentesítő jegyet nyerne, 
— a vidéken pedig, hol a hasonirányú mozgalom megindítása 
szintén igen kívánatosnak mutatkozik, a legközelebbi humá-
nus czélú egylet útján a jótékonyság oltárára tennék le. 

Meg levén győződve, hogy az újévi üdvözleteknek az 
előadott módon való megváltására irányzott kezdeményezést 
Nagyságod is kész leend elősegíteni, midőn e részbeni saját 
elhatározásomról értesíteném, egyúttat felkérem Nagyságodat, 
hogy maga részéről szintén hasonló kijelentést tenni, saját 
alantas közegeinél pedig a legalkalmasabbnak mutatkozó 
módon hason irányban hatni szíveskedjék. 

Budapesten, 1879. deczember hó 3-án. 
T R E F O R T S . k 

1290. szám. • 

Az államkincstár részéről üzleti biztosítékul elfogadandó 
értékpapírok meghatározása tárgyában a magyar ministerta-
nács f. évi október hó 22-én tartott ülésében elhalározla, 
miszerint üzleti biztosítékul az államkormányzat minden ága-
zatában kötelezőlegelfogadandók, — a budapesti, illetőleg bécsi 
tőzsdén jegyzett, 14 napnál nem régibb, utolsó napi árfolyam 
szerinti értékben, de soha a névértéken felül, — a következő 
értékpapírok : 

a) a magyar és osztrák állampapírok kivétel nélkül, ide-
értve a földtehermentesítési, szőlődézsmaváltsági, jelzálogos 
úrbéri váltsági kötvényeket, sóbányaulalványokat és kamatozó 
(állami) pénztári jegyeket és államsorsolási kölcsönök sorsje-
gyeit is, 
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b) az államkamatbiztosításban részesülő, teljesen kiépült 
és a forgalomnak tényleg átadott magyar és osztrák vasutak 
elsőbbségi kötvényei; 

c) a magyar földhitel-intézet záloglevelei és az osztrák-
magyar bank, illetőleg a volt osztrák nemzeti bank zálogle-
velei, valamint a többi hazai pénzintézetek által kibocsátott zálog-
levelek, a mennyiben ezen intézetek minden év kezdetén a 
m. kir. földmívelés-, ipar- és kereskedelmi ministeriumhoz 
felterjesztendő és ez által a pénzügyministerrel egyetértőleg 
megbírálandó üzleti kimutatásban igazolják, hogy üzletveze-
tésük a záloglevelek biztosításáról szóló 1876." XXXVI. t. cz. 
határozmányainak megfelel. 

A fentebbi határozatok egész kiterjedésben a bánatpénzül 
elfogadandó értékpapírokra is alkalmazandók; — az egyes 
szakministerek szabad elhatározására bízván, hogy más bizto-
sítékokat is elfogadhassanak s általában az elfogadható bizto 
sítékok iránt, a viszonyokhoz képest, saját felelősségükre hatá-
rozzanak. 

: Miről az egyetem tanácsát, — ,a fenti hátározatokkal 
ellenkező minden korábbi rendelet hatályon kivűl helyezése 
mellett, — tudomás és miheztartás végett ezennel értesítem. 

Budapesten, 1879. november hó 23-án. 
T R E F O R T . S . k . 

35,061. szám. 

Szilassy Kálmánné szül. gróf Hugounay Vilma a zürichi 
egyetemen az orvosi tanfolyamot tizenkét semester alatt részint 
tanársegédi assistensi minőségben is és minden tantárgyból 
kitűnő szorgalmi s előmeneteli jelzéssel végzett s ugyanazon 
egyetemen orvostudori oklevelet nyert magyar állampolgárnő 
közelebbről engedélyért folyamodott hozzám az érettségi vizs-
gálatnak valamely államgymnasiumon letehetésére 

Kétség sem lehet az ira'nt, hogy kérelmének megadása 
és az érettségi vizsgálatnak sikeres letevése esetén e mostani 
kérelmének tulajdonképi czéljára, t. i." külföldi orvostudori 
oklevelének nostrificáltatására fogja irányozni újabb kérelmét. 

Már maga egy nőnek az érettségi vizsgálatra bocsátta-
tása, a mi az egyetemre hallgatói minőségben való léphetésre 
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jogosít, azon elvi kérdést foglalja magában: vájjon helyes-e, 
czélszerű-e, a mi viszonyaink közt nőknek az egyetemi hall-
gatása, csak kivételesen is megengedni s lehetővé tenni. 

További elvi kérdés, vájjon a külföldön nyert orvostu-
dori oklevélnek honosítása vagy akár itt hallgatott tanfolyam 
után nyert ily oklevél alapján megengedhető-e nőnek az 
egyetemes orvosi gyakorlat hazánkban. 

Ily elvi kérdések forogván fenn a jelen esetben, bár tagad-
hatatlan, hogy folyamodó a tudományok iránti hajlamának 
s azokban való szorgalmának s kitartásának indexe szerint 
is oly komoly jeleit adta, hogy példájának nők által igen 
sűrű utánzása álig tehető fel, az érintett elvi kérdések- mind 
a mellett is komoly meggondolást kívánván, mielőtt a kére-
lem iránt határoznék, illetékes testületek ú. m. az egyetemek 
és az orsz. közoktatási tanács véleményét kívántam meghallgatni. 

Felhívom azért az egyetem tanácsát, nyilatkozzék vélemé-
nyezőleg és pedig elő sorban az iránt, megengedhetőnek tartja-e 
Szilassy Kálmánná gróf Hugonnay Vilma külföldi orvostudor-
nak általában érettségi vizsgálatra bocsáltatását? — és továbbá 
az iránt, hogy igenlő esetben s érettségi vizsgálatának sikeres 
lelehetése esetében ajánlaná-e külföldi oklevelének nostrificál-
tatását. 

Budapest, 1880. január 26-án. 
* T R E F O R T S . K . 

4035. szám. 
Midőn az egyetemi tanács f. évi junius 13-án 292. sz. a. 

kelt jelentése következtében egyrészt az 1797. évi aug. 25-én 
7472. sz. a. kelt azon udv. cancell. rendelet, mely szerint legf. 
elhatározvány nyomán egyáltalában és szorosan tiltatik az, 
hogy egy és ugyanazon családbeli ifjú és tanuló egyszerre két 
rendbeli ösztöndíjat élvezhessen és rendeltetik, hogy ily eset-
ben tőle az egyik ösztöndíj elveendő és más érdemes szegény 
tanulónak adományozandó, másrészt az udv. cancelláriának 
1787. évi október 10 én 12,649. sz. a. kelt azon rendeletét, 
mely szerint egyáltalában azon elv szoros miheztartás és köve-
tés végett mondatik ki, hogy az ösztöndíjak jótékonysága egyes 
családokra, helyekre és egyes rendekre és korokra ne szorít-
tassák, hanem az ösztöndíjak kiosztásánál a tanulási eredmé-
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nyen kivül mindig a szegénység, mint a nyilvános segélyre 
leginkább igényt tarthatott körrülmény, szem előtt tartassák az 
egyetemi tanácsnak tudomás és szoros követelés végett hiteles 
másolatokban megküldöm, egyúttal felhívom, hogy miután 
ezen régóta szorosan követett rendeletek értelmében sem ugyan-
azon egy tanuló egy ösztöndíjnál többet nem élvezhet, sem ugyan-
azon családban két tanuló fiú vagy testvér egyszerre ösztön-
díjban nem részesíthető, azaz ugyanazon egy családban egy 
ösztöndíjnál több össze nem halmozható: a szabályzatok kihir-
detésénél mindig szabályszerűen követeltetik annak kimutatása, 
vájjon pályázó maga vagy egyik testvére bir-e ösztöndíjjal vagy 
sem, ezt az egyetemi tanács is kötelességének ismerje jövőre 
ösztöndíjak betöltése alkalmával mindig pontosan követni és 
pedig annál is inkább, mert csakis így lehet kikerülni azt, 
hogy az ösztöndíjak jótékonysága ne egy fiú vagy egy család 
nak segélyezésére mindig összpontosíttassék, hanem a kor 
viszonyai és a méltányossághoz képest a legüdvösebb módon 
mennél több jeles és a mellett szűkölködő tanulók segélyezé-
sére kiterjesztessék. 

Egyébiránt meg kell jegyeznem, hogy az egyetemi tanács-
nak továbbá kötelességéhez az is tartozik, miszerint a minis-
teriumtól nyert értesítést és útbaigazítást, a melyekben régibb 
rendeletekre való hivatkozás történik, mindig szoros mihez-
tartás végett hódoló és kötelező tisztelettel tudomásul venni, 
mert a hivatkozás, ha itt helyütt történik, mindig oly rende-
leteken alapszik, melyek fennállanak és szoros követés végett 
kormányilag ki is adattak. 

Idézett jelentésének csatolmánya azzal küldetik vissza, 
hogy jelen rendeletem tartalmáról a középtanodai tanárké-
pezde igazgatósága is értesíttetett. 

Budapest, 1880. február 17-én. 

T R E F O R T S. k . 
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266. eln. sz. 

Kérdés merülvén fel az iránt, vájjon mikép értelmezendő 
az 1873. évi II. törvényezikk 4. és 5 ik §§-ban a hosszasan 
szolgált és polgári alkalmazásra jogosító igazolványnyal ellá-
tott altiszteknek némely polgári állomás betöltésénél fentartott 
joga azon esetben, ha oly verseny-pályázókkal találkoznak, 
kik mint hivatal-szolgák már államszolgálatban állván, maga-
sabb fizetésű állomásért folyamodnak : a m. kir. honvédelmi 
minister úr - f. évi február hó 11-én, 54,150. — 879. sz. a. kelt 
átirata szerint — a közös hadügyminister úrral egyetérlőleg, 
következő megoldásban állapodott meg; hogy azon pályázók-
nak, kik tényleg polgári alkalmazásban vannak, még ha ily-
nemű alkalmazásra nem is jogosúltak, az ugyanazon ügy-
ágazathoz tartozó jobb fizetésű iroda és hivatalszolgai, 
valamint alsóbbrendű felvigyázói állomások betöltésénél előny 
nyújtható, illetőleg jobb fizetésű állomásokra előléptethe-
tők, mig ellenben, más ügyágazatnál, például postahivata-
loknál megüresedett szolgai vagy levélhordói állomásokra 
csak azon esetben, ha ilynemű, pályázat végett kihirdetett 
állomások elnyeréseért jogos igényű altiszt nem jelentkezik; 
úgyszintén a kezelés körébe vágó, még ugyanazon ügyágazat-
nál is megüresedett és pályázat végett kihirdetett alsóbbrendű 
tisztviselői állomásokra csak azon esetben nevezhetők ki, ha 
ilynemű állomások elnyeréseért az azokra jogosult és képesí-
tett, vagy pedig tettleg állami, de csekélyebb fizetésű szolgá-
latban álló, jogos igényű pályázók nem jelentkeznének. 

Megjegyzendő továbbá, hogy jogos igényű pályázóikul 
nemcsak azon altisztek tekintendők, kik az 1873-ik évi II. t.-cz. 
szerint a jogosultságot bizonyító igazolványt felmutatni képe-
sek, hanem azok is, kik jogosultságuk alapján tényleges pol-
gári szolgálatban vannak, de igazolványaik az 1878. évi ápril 
8-án 13,566. sz. a. kiadott honv. ministeri »Utasítás* 11. pontja 
értelmében tőlük visszavétettek, valamint azok is, kik igény-
jogosúltságot előbbi, a fent idézett törvényezikk 20. §-bán 
említett előjegyeztetés által nyertek. 

Miről az egyetem tanácsát tudomás és miheztartás végett 
ezennel értesítem; s egyúttal a többször említett 1873. évi 
Il-ik t.-cz. értelmében polgári alkalmazásra jogosúlt azon 
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altisztek névsorát, kik az 1879. év folyamában igazolványnyal 
elláttattak, •/. alatt idezárva, s a múlt évi márczius hó 29-én 
421. eln. sz. a. közölt kimutatás folytatásaként az egyetem 
tanácsának niegküldetvén, egyszersmind a múlt év második 
felében érvénytelenné vált igazolványok jegyzékét, a már 
korábban közölt kimutatások kiigazítása végett, 2/. alatt csato-
lom ide. 

Budapest, 1880. évi április hó 2-án 
T R E F O R T S . k . 

647. eln. szám. 

Múlt évi november hó 23-án, 1290. eln. sz. a. kelt kör-
intéz vényem kapcsán tudomás és miheztartás végett ezennel 
értesítem az egyetem tanácsát, miszerint a magyar minister-
tanács f. évi április hó 8-án tartott ülésében az államkincstár 
részéről üzleti biztosítékul elfogadandó értékpapírok megha-
tározása tárgyában 1879. évi október hó 22-én kelt s idézett 
intézvényemmel közölt ministertanácsi határozat b) pontját 
következőképen módosította: 

»Az állami kamatbiztosítást élvező és teljes üzletben álló 
magyar és osztrák vasútak elsőbbségi kötvényei«. 

Ezen módosítás azon oknál fogva volt szükséges, mert 
előfordulhatnak, — s Ausztriában tényleg vannak is oly ese-
tek, hogy valamely társulatnak eredetileg engedélyezett vasúti 
vonalak nem építtetnek mind ki, s ily esetben a pénzbeszer-
zés tárgyát csak a tényleg kiépített vonalak képezik. 

Budapesten, 1880. május hó 11 én. 
T R E F O R T S. k . 

7743. szám. 

Az igazságügyi minister f. évi 5857. szám a. kelt átirata 
folytán az általa a törvényszéki orvosi leletek és vélemények 
felülvéleményezése tárgyában a kir. törvényszékhez intézett 
körrendeletnek mását az egyetem tanácsának oly felhívással 
küldöm el, hogy azt az orvostudományi karnak tudomás és 
miheztartás végett adja ki. 

Budapest, 1880 junius 4-én. 
T R E F O R T S. k . 

J0 
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Másolat. 
5857./1880. S. M. sz. körrendelet. Tapasztaltatván, hogy 

több kir. törvényszék, azon ügyek megválasztásában, melyek 
az 1870. évi jan. hó 12-én 19,247 —869. sz. a. kelt itteni kör-
rendelet értelmében, az orsz.-közegészségi tanács, vagy a kir. 
tud.-egyetemek orvosi karához terjesztendők fel, — valamint 
ezen ügyek előterjesztési módjára nézve nem a kellő szaba-
tossággal jár el, szükségesnek tartom a kir. t.-széket jövőbeni 
miheztartás végett a következőkre figyelmeztetni. 1. Tekin-
tettel arra, hogy az orsz. közegeszségi tanács, valamint az 
egyetemek orvosi kara is, csak felülvéleményező testület, mely 
semminemű vizsgálatok közvetlen teljesítésével nem foglalkozik : 
első sorban a vizsgálatokat saját szakértőik, illetve az e czélra 
felállított orsz. művegyészeti hivatal által eszközöltesse. 2. 
Az orvos-szakértői vélemények azon első fokú felülvizsgálását, 
melyet a tszéki gyakorlat által elfogadott ideiglenes bűnvádi 
eljárási szabályok 63-ik §-ának 2-ik bekezdése a kerületi orvo-
sokra bíz (miután ily ker. orvosi állomások nem rendszere-
síttettek), a tszéki orvosok által foganatosíttassa. 3. Felül-
véleményt az orsz. közegészségi tanácstól, vagy a tud. egye-
temek orvosi karától egyáltalán csak fontos és oly esetekben 
kérjen, midőn magát a vizsgálatot is már a tszéki orvos tel-
jesítette, vagy ennek a fennebbi 2-ik pontban említett eljárása 
után is, a további felülvizsgálat szükségesnek bizonyulna. 4. 
A felülvélemény kiadása iránt intézendő megkereséshez, a 
szintén felterjesztendő bűnvizsgálati iratokon felül, még tüze-
tes tényleírást csatoljon és a kérdéseket, a melyekre nézve 
a szakértői választ megállapíttatni kívánja, világosan fejezze 
ki. Figyelmeztetem végre a kir. tszéket hivatali elődöm idé-
zett rendeletének azon pontjára, mely szerint, — a mint az 
egyébiránt már fennebb is hangsúlyozva lett — ez orvos-
tszéki vizsgálatok felülvéleményezésére, az orsz. közegészségi 
tanácson kívül, a m. kir. tud. egyetemek orvosi kara is hívatva 
lévén, az ügyek gyorsabb elintézhetése, s az orsz. közegész-
ségügyi tanács túllerheltetésének elkerülése végett is ilyetén 
megkereséseit a kolozsvári budapesti kir. tud. egyetem orvosi 
karához is intézheti. — Budapesten, 1880. évi márczius hó 
1-én. Dr. Pauler Tivadar s. k. 

A másolat hiteleül: KAMÖCZY F E R E N C Z S. k. 
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18,069. szám. 

A jog- és államtudományi kar f. é. junius hó 15-én tar-
tolt ülésének 212. számú jegyzőkönyvében foglalt s f. é. 515. 
sz. a. kelt előterjesztésével kisért és a tanács által f. é junius 
19-ről 974. sz. a. fölterjesztett javaslatára, a mellékletek vissza-
küldése mellett kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az ország 
pénzügyi helyzetére való tekintetből most sem látom még 
eljöttnek az időt arra, hogy a kolozsvári tudomány egyetemen 
általában párhuzamos tanszékek szervezése s névszerint a római 
jog még egy második tanszékének felállítása iránt akár Ő csász. 
és apóst. kir. Felségéhez legal. előterjesztéssel járulni, akár a 
törvényhozáshoz a költségvetés keretében javaslatot tenni 
magamat indíttatva érezhetném. 

Budapesten, 1880. julius hó 3-án. 

T R E F O R T s . k . 

18,068. szám. 

A jog- és államtudományi vizsgáló-bizottságok tagjainak 
értekezletéről fölvett s a jog- és államtudományi kar vélemé-
nyes jelentésével kísért és az egyetemi tanács által f. évi junius 
hó 19-éről 973. sz. a. fölterjesztett jegyzőkönyvet, mellékleté-
vel együtt, azzal küldöm vissza, hogy az annak első pontjában 
foglalt ama javaslatot, mely szerint úgy az alap mint az 
államvizsgálatokon egyes tantárgyakból külön-külön is adat-
hassák kitűnő osztályzat * figyelembe vehetőnek nem találtam. 

Budapest, 1880. julius hó 3-án. 

T R E F O R T S : k . 

18,021. szám. 

Vonatkozással f. é. junius 15-én 511. szám a. kelt jelen-
tésére, melyben kéri, hogy a f. évi február 17-én 4035. sz. a. 
kelt rendeletem, melyben egyebek közt elvileg az is ki lett 
mondva, hogy ugyanazon családban két testvér tanuló fiú 
egyszerre ösztöndíjban nem részesíthető, az állami ösztöndíjakra 
nézve kivételesen megváltoztassák, az egyetem tanácsát további 

10* 
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miheztartás és szoros követés végett ezennel tudósítom, mi-
szerint tekintve azon indokokat, melyek a fentebbi általános 
megszorító szabály kiadását szükségessé tették és melyek miatt 
ezen megszorítás eddigelé is szorosan alkalmaztatott is, a meg 
hivatolt rendeletemben foglalt ezen általános szabályt továbbra 
is fenn kell tartanom; kijelentem azonban ez alkalommal 
egyszersmindenkorra azt, hogy különösen az állami ösztön-
díjak adományozásánál, hol első vonalban a leteendő vizs-
gálatnak jeles eredménye jöhet figyelembe, magamnak fen-
tartom esetről-esetre, midőn rendkívüli szorgalom, kitűnő 
vizsgálat s nagy szegénység egyesülten kimutatva, az illető 
pályázó mellett harczolnak, az egyetem tanácsának indokolt 
javaslatára az általános szabály alól kivételt tehessek. 

Budapest, 1880. julius hó 6-ám 

T R E F O R T s . k . 

16,179. számhoz. 

A gymnasiumi tanítás emelésére s különösen sikeres ered-
ményének általánosabb biztosítására régtől fogva érezik a tanár-
testületek az oly irányadó megállapodások szükségét, melyek 
a tananyag kiszemelésére, valamint a követendő módszerre 
nézve alapúi szolgálhatnának és a szaktanárok munkásságá-
ban némi egyöntetűséget és összhangzást létesíttetnének. 

Ez okból fölszólítottam az orsz. közoktatási tanácsot, hogy 
a gymnasiumi tanítás tervének újabban történt megállapítása 
alkalmából, szakértő tagjainak 'és a tanácson kívül álló gya-
korlati tanférfiaknak közreműködésével készíttessen a tanítás-
nak czélbavett reformjára vonatkozó utasításokat, melyek 
kivált a tanári-testületek módszeres értekezleteinek a tananyag 
beosztásában is vezérfonalat nyújthatnak. 

Az ily értelemben készült és általam elvileg és általánosság-
ban helyeselt utasításokból az egyet, tanácsnak 2 példányt 
tudomás végett azzal küldöm meg, hogy a felügyeletem alatt 
álló gymnasiumi igazgatókat és tanárokat és az ellenőrzéssel 
megbízott kir. főigazgatókat egyúttal felhívattam, illetve felhív 
tam, hogy ezen utasításokban nyújtott segítséget az iskolai 
tanítás hasznára fordítani el ne mulaszszák, mert végtére is 
esetleges fogyatkozásaiknak pótlását és javítását nem annyira 
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elméleti vitatkozásoktól, mint inkább a gyakorlati valósítás-
ban teendő tapasztalatokról várhatni. 

Budapest, 1880. julius hó 4-én. 
T R E F O R T S . k . 

17,396. szám. 

Addig is, mig a középiskolai tanárképző-intézménynek 
szaktanulmányokra fordítandó négyévi tanfolyamban és ezen-
kívül egyévi gyakorlatban, a tanképesítés pedig három rend-
beli, nevezetesen : alap-, szak- és paedagogiai vizsgálatra való 
kötelezettséggel meg fog állapíttatni s ennek folytán a tan-
folyam teljes szervezete, tanterve s ezzel összhangzásban a 
tanárvizsgálat új szabályzata a dolog fontosságának megfelelő 
behatással a jövő 1880—81. tanév folyamában kidolgoztatni s 
általam kiadatni fog, a tanárképzés ügyében már most is a 
jövő 1880—81. tanévben eszközölhető javításoknak életbelépte-
tése czéljából, az átmeneti intézkedések és az alapvizsgálat 
tárg\'ainak tancsoportok szerinti megállapítására nézve a mel-
lékletben ide csatolt liatározmányokat tartom szükségeseknek 
és a czél megközelítésére irányadóknak. 

Ezen intézkedéseket, melyeknek életbeléptetésére nézve 
a középiskolai tanárképző-intézet igazgatóját egyúttal fölhív-
tam, tudomás végett azzal közlöm a t. tanácscsal, miszerint 
kívánatosnak, sőt szükségesnek mutatkozik, hogy a tud.-egye-
tem lehetőleg már az 1880 —81-ik tanévi előadások berendezésé-
nél az ezen ideiglenes szabályzatban kijelölt tanszakokra figye-
lemmel legyen arra, hogy a tanárjelöltek az általános és rész-
letes követelményekben megállapított egyes tanok elsajátítását 
valósággal és fennakadás nélkül eszközölhessék is. 

Budapest, 1880. julius hó 14-én. 
T R E F O R T S. k . 

Átmeneti intézkedések a, tanárképzés újabb berendezése 
ügyében. 

1. Azon tanárjelöltek, kik az 1880-ik szeptember havában 
lépnek a budapesti vagy kolozsvári m. kir tanárképezdébe, 
kötelesek a negyedik félév végén alapvizsgálatra jelentkezni, 
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melynek tárgyait az alább közlött átmeneti szabályzat tünteti 
elő. Csak oly tanárjelöltek, kik a vizsgálaton kielégítő előké-
születről és képességről tesznek tanúságot, tarthatnak igényt 
arra, hogy a tanári szakképzettség megszerzésére czélzó tanul-
mányaikat folytathassák és azok alapján választott tantárgyai-
kat illetőleg a szoros értelemben vett szakvizsgálatra jelent-
kezhessenek. 

Az alap- és szakvizsgálat között legalább is két évi tanul 
mány kimutatása követeltetik. 

E tanulmányok végezte után minden tanárjelölt köteles 
még egy évet, az ötödiket bölcseleti és paedagogiai tanulmá-
nyokra és megfelelő gyakorlat szerzésére fordítni, mely utóbbira 
a budapesti m. kir. tanárképezde gyakorló iskolájában, vagy 
más, a vallás- és közoktatási ministerium által kijelölendő 
középtanodában adatik alkalom. Egyébiránt ezen 5-ik évet 
valamely hazai vagy külföldi egyetemen is tölthetik, de tudo-
mányos foglalkozásukat bizonyítványnyal igazolni tartoznak ; 
öt év eltelte után a tanárvizsgálat a bölcselet elemeiből és a 
paedagogiából tartandó vizsgálattal befejeztetik, megjegyeztet-
vén, hogy ezen befejező vizsgálatot a negyedik év után netán 
elhalasztott szakvizsgálatnak minden esetben meg kell előznie. 

2. Azok, a kik a budapesti vagy a kolozsvári tanárké-
pezdében egy vagy két évet már töltöttek, az alapvizsgálatot 
— az átmeneti két év folytán a régi szabályzat értelmében 
tehetik le ; szakvizsgálatra azonban — az eddigi szabályzat által 
előírt tárgyakból csak négy évi tanulmány után bocsáttatnak; 
megjegyeztetvén, hogy a negyedik évet szaktárgyaikra vonat-
kozó szabadon választott előadások hallgatásával és önálló 
dolgozatok készítésével töltendik. 

3. Az első és második pontban kifejezett kötelezettség alá 
esnek azok is, a kik tanárképezde tagjai nem voltak ugyan, 
de már egy vagy két évet töltvén egyetemen, tanári pályára 
készülnek. 

4. Azok, a kik az 1879—80. tanévben mint tenárképezdei 
tagok, vagy mint egyetemi hallgatók három évi tanulmányt 
már végeztek, minden tekintetben a régi szabályzat értelmé-
ben teszik le a tanárvizsgálatot, ezt azonban két év lefolyása 
alatt tartoznak befejezni. 

Ezen időn túl a régi szabályzat szerinti vizsgálat egy évi 
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határidővel csak azoknak engedtetik meg, a kik ismétlő vizs-
gálatra köteleztetnek. 

5. Oly tanárjelöltekkel, a kik egyetemi tanulmányokat 
nem mutatnak fel, de a tanárvizsgáló bizottság javaslata alap-
ján vizsgálatra már nyertek, vagy az 1880—81. tanév folytán 
nyerendnek engedélyt, a tanárvizsgálat a két évre terjedő átme-
neti idő határán belől az eddigi szabályzat értelmében ejtetik 
meg. Később jelentkezők minden tekintetben az új szabályzat 
követelményeinek tartoznak megfelelni: 

6. Ismétlő vizsgálatok tételére csak egy ízben adatik 
alkalom. 

S Z A B Á L Y 
azon képzettség mértékére, nézve, mely az 5 évre terjesztendő tanárképző 

tanfolyam két első éve után tartandó alapvizsgálaton megkívántatik. 

I. Általános követelmények. 

Az alapvizsgálat tárgyát, szakképzés szerzésére czélzó irány-
zattal, a következő csoportokba foglalt tanszakok képezik: 

A) A n y e l v é s z e t - t ö r t é n e l m i c s o p o r t b a n : 
1. A két classicai nyelv, vagy a latin és a magyar, német, 

franczia közül egy modern nyelv; a történelem és egy classi-
cai nyelv. 

B) A m e n n y i s é g t a n - t e r m é s z e t t u d . c s o p o r t b a n : 
1. a mennyiségtan és természettan ; vagy ez utóbbi helyeit 

ábrázoló mértan; 
2. a természetrajz és vegytan, vagy ez utóbbi helyett föld-

rajz ; megjegyeztetvén, hogy az alapvizsgálaton a megkíván-
tató ismeretek mértékére nézve fő- és melléktárgy között kü-
lönbség nem létezik, hogy továbbá minden tanárjelöltnél — 
tekintet nélkül választott szaktárgyainak minőségére — az 
alapvizsgálat tárgyát képezik: 

a) a magyar nyelvtan és magyar irodalom-történet ele-
mei (magyar írásbeli dolgozattal); 

b) egy modern nyelv (a német, franczia, angol, olasz 
nyelvek közül) fordítással. Jegyzet. A bölcsészeti tanszak iránt, 
mely a gymnasiumban csak a VlII-ik osztályban 3 órával for-
dul elő, a végleges szabályzat alkalmával fog intézkedés tétetni. 
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II. Részletes követelmények. 

A) A n y e l v é s z e t t ö r t é n e l m i c s o p o r t b a n : 
1. A magyar nyelvből: 

a) Bevezetés a nyevtudományba (a nyelv mivoltáról való 
nézetek; a nyelvtudomány föladata és módszere; a nyelvek 
osztályozása, a rokon nyelvek csoportjai, nyelvhasonlító eljárás; 

b) Stilisztika és költészeltan (magyar írásbeli dolgozattal); 
c) előleges ismerkedés a magyar nyelvészet forrásaival 

(finn nyelv); 
d) a magyar történet áttekintése; 

2. A német nyelvből: 
a) Bevezetés a nyelvtudományba ; 
b) Stilisztika és költészettan (magyar írásbeli dolgozattal); 
c) a góth nyelvtan elemei és megfelelő nyelvemlékek 

magyarázatai ; 
d) a német nemzet-művelődés történetének áttekintése. 

3. A franczia nyelvből: 
a) Bevezetés a nyelvtudományba ; 
b) stilisztika és költészettan (magyar írásbeli dolgozattal); 
c) a franczia nyelv és mondattana (a latin nyelv alapján) ; 
d) a franczia nemzet mívelődés-történetének áttekintése. 

4. A classicai nyelvekből: 
a) Bevezetés a nyelvtudományba ; 

. b) rhetorika, poétika ; 
c) görög-latin nyelvtan, fordítás iskolai auctorokból; 
d) a görög és római nép története. Görög-latin állam-

régiségek. 
5. Történelemből: 

a) görög-római történet és kúlfői; görög-római állam-
régiségek; egy görög vagy latin történelíró olvasása; 

b) magyar történet az Árpádok és Anjouk korában; a 
magyar történetírás kútfői s valamelyiknek olvasása ; 

c) az ó-kor és Magyarország földrajza. 
B) A m e n ny i s é g t a n t e r m é s z e 11 u d o m. c s o p o r t b a n 

6. A földrajzból: 
a) mathematikai földrajz ; 
b) carthographia (gyakorlat a térkép-rajzolásban); 
c) tájékozottság a statisztikai és nemzetgazdaságtan ele-

meiben. 
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7. A mennyiségtanból : 
a) trigonometria (sík- és gömbháromszögtan); 
b) analytikai mértan (sík- és térmértan); 
c) analysis; complex számok A végtelen sorok elmélete. 

Az egyenletek elméletének elemei. A differential és integrál 
számítás elemei 

8. A természettanból: 
a) kisérleti természettan; 
b) analytikai mechanika elemei; 
A középtanodai tananyag bizonyos csoportjára szorít-

kozó kísérleti jártasság. 
9. Az ábrázoló mértanból: 

a) Ortogonális projectio alapelvei és axonometria; 
b) a görbe vonalok és felületek constructiv elmélete, neve-

zetesen : térgörbék és kifejezhető felületek; másodrendű felü-
letek, torzfelületek, forgási és általában burok-felületek. 

Az áthatási és érintési problémák megfejtése és a con-
tourok meghatározása, klinogonalis és orthogonalis parallel 
projectióban. 

c) Árnyéktan, tekintettel az isophoták construetio meg-
határozására ; 

d) távlattan. 
10. A vegytanból: 

a) kísérleti vegytan, beleértve a szerves vegytan elemeit 
is (a szoros értelemben vett középtanodai tananyagra szorít-
kozva), elemző minőleges vegytan, szervetlen készítmények 
gyártása ; 

b) Jártasság az előadási kísérletek végrehajtásában. 
11. A természetrajzból: 

a) Altalános ásványtan chemiai alapon és földtan külö-
nös tekintettel a kőzettanra ; 

b) általános állattan és összehasonlító boncztan. Szövet-
tan és fejlődéstan ; 

c) növények szövet- és élettana. Növénytani mikroskopia. 


