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l l l . G y ó g y s z e r é s z e t t a n h a l l g a t ó k .A

.NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v II Ka.r
1

Tan-

1
N é v I Kar

I

'fan-
félév félév

Achatz János L 1. II. Gaál Gyula IL 1. II.

Adler M6r II. 1. II. Gallé Andor 1. I. If.

Alexander János II. 1. II. Geduly Géza Il. 1. II.

Ács Lajos 1. 1. II. Georgievich István 1. J. II.

Balázs János II. 1. II. Georgievits Péter L 1. II.
Balázsovich Sándor 1. I. II. Giovannini Arnold I. T. II.

Balázsy Imre II. T. If. Gottíer Lajos II. I. II.
Barakovita Lajos I. r. II. Gönczy Lajos II. 1. II.

Barcs Béla 1. 1. II. Gözsy Árpád 1. 1. II.

Barles Milán II. 1. II. Gruber István . I. 1. If.

Barna Edmund ll. I. II. Gründl 'I'ívadar II. I. II.

Barthalos Kálmán ll. 1. II. Gyomlay László II. 1. IT.
Bauer Henrik II. 1. ll. Gyurcsovec Gusztáv L 1. fL
Bauer J özsef 1. 1. II. Harcsarik Géza II. 1. II.

Baumgartner Sándor Il. I. II'. Hazslinszky István 1. 1. II.

Bálint Jenő II. 1. II. Hátfal vy Gyula IL 1. IL
Bencs János 1. 1. II. Hegedüs János ll. 1. ll.

Berencsy Gyula II. 1. II. Hegyi István ll. 1. II.

Bernátsky Károly II. 1. II. Herskovits Lajos . 1. I. II.

Békeffy Arpád . 1. 1. Il. Hoffmann Béla II. 1. Il.
Bischoff Lipót II. I. II. Holcz Mátyás .' n. 1. 'II.
Blauhorn Jenő ll. 1. - Horánszky István 1. 1. II.

Bodnár Antal 1. 1. II. Hrabal Imre II. 1. II.

Boz6 Géza IL 1. II. Humperstetter Béla . II. 1. IL
Bőtös Sámuel If. 1. Il. Ibos Nándor II. 1. If.

Bresztyenszky Béla . 1. 1. II. lhrig Károly II. I. ll.

Bubregh Ignácz II. 1. IL Jantyik István 1. 1. II.

BUl'da Károly L 1. IL Jámbor Lajos L 1. II.

Bürgel József , II. 1. II. J6na Lászl6 II. 1. IL
Cichulszky Rezső If. 1. II. J6nás Endre 1. 1. II.

Ciuciu Lajos II. 1. II. Kalina :\'Iáté II. L II.

Csíszár Arpád II. I. If. Keszthelyi Kálmán L 1. U.
Czak6 Gyula . 1. 1. II. Király Antal 1. 1. II.

Czéklásy Sándor 1. 1. II. Kiss Kálmán I. I. II.

Czingell Lászlő Il. 1. II. Kiszling Methód U. 1. II.

Czirfusz Ferencz II. 1. II. Klein Samu II. 1. II.

Czurda Vilmos II. 1. Ir. Kleszkeny Károly 1. 1 n.
Deutsch József 1. I. II. Kopasz Lajos r. 1. IL
Dobrovits Ferencz r. 1. IL Kormuth Kernél -1. 1. U.
Dokics István 1. - JI. Kovács Sándor II. 1. II.

Delinay Gyula II. L II. Kovácsy Jenő Il. 1. II.

Dulka Ferencz . II. T. a. Körmendy Zoltán II. I. II.

Ember Elek II. 1. II. Krébesz László I. 1. II.

Erdélyi Lászl6 1. L II. Krautwurst József II. 1. -
Erdőssy Jenő Il. 1. II. Krist6ffy Dezső II. 1. 11.-
Fodor István - II. 1. II. Kuliffay Kálmán II. 1. II.
Fony6 Andor II. I. II. Kulin Géza. 1. 1. Il.

Franhoffer János . II. I. II. Kunfalvy György II. r. II.

Friedmann M6r II. I. II. Lacsny István II. I. II.
Frimmer J6zsef r. r. II. Langhof Gyula 1. 1. Il.

Fronhoffer Dezső 1. I. II. Láday Antál 1. 1. IT.
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Kar
'fan-_
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László Mór .'
II. 1. IL Sághy Gyula ; n. 1. II.

Lehmann. Győző r. I. II. Scherer János L L If.

Lengyel Endre T. L II. . Schieszl Károly L 1. II.

Ligethy Gyula IL 1. IL Schmidt Elemér II. l. II.

Liptay Emil II. I. II. Schwarcz Ágoston I. I. II.

Löwinger József IL 1. II. Solymossy István II. I. II.

Markó György, IL. 1. II. Stössl Jakab I. I. II.

Mayer Mihály. II. fo II. Sugár Mőr •• , L
I. II.

Messer Armin IL 'I. II. Sümeghy Arpád I. 1. II.

Mike József. IL 1. II. Szabados József II. I. II.

Molnár Sándor L r. II. Szalay János . I. 1. IL

Mossóczy László L [ II. Szaudics István ;
1.. 1. II.

Mózesy Géza IL L II. Szaner József II. 1. II.

Mühr István fl. L II. Szentmiklósy Béla II. 1. II.

Münnich Ede l. L IL Szkalla Károly T. 1. II.

Nemes Árpád I. 1. - Szomolnoky Andor U. 1. II.

Nyiredy István Ir. r. II. Sztrelko Béla II. I. II.

Oberth József . r. r. - Thuróczy Kornél II. 1. IL

Oheim Gyula . 1. L II. Tiborfi Kálmán II. 1. II.

Panaotovits Vukasin Il. 1. II. Tomcsányi Lipót· II. L II.

Perlaky László IL 1. II. Tordy István I. 1. II.

Pethő Jenő IL L IL Tóth Gábor 1. 1. II.

Péterffy Imre IL Tóth Gyula 1. ; 1. -IL1. -
Piácsek Gyula IL 1. II. Tripolszky József IL L II.

Pollatsek Bertalan IL I. II. Tl'styánszky Károly IL 1. II.

Pollatsek Vilmos IL I. II. Ul'sits Dezső 1. L ll.

Prékopa Győző l. L II. Vadkerty Lajos L 1. -

Prukker József IL I. Il. Vagaszky Kázmér II. 1. II.
Putics Milán 1. L IL Vashegyi János I. I. TI.

Radanovics Dániel l. 1. II. Világi Ödön . 1. - II.

Reimholz Lipót L 1. -ll. Virágh László . r. I. IL

Rolkó Albert . r. 1. Il. Vojtovits György II. 1: II.

Roth Pál II. I. II. Wallachy Károly II. 1. ll.

Rózsavölgyi Imre TI. 1. IL Wenszky Lajos If. 1. II.

Ruisz Sándor . L 1. - Werli Miksa ll. 1. II.

Rupolt József L L II. Zacsovics Robert. I. - II.

Ruttkay Lajos II. r. II. ZaklukáJ Imre 1. 1. II.

Ruzsics István . II. 1 II. Záborszky Gyula . 1. 'I. II.

Sághy Ferencz .. I. r. _. Ziska József ll. 1. IL
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Anhalzer Mária Ambos Katalin
Bagi Erzsébet .. Ronis Lidia
Bernschütz Julia Bozmanczky Katalin
Blítz Anna Brauer Mária
Böckle Róza Christ Josefa
Briefrel Róza Csékó Erzsébet
Bundi Zsuzsánna Csik6s Julia
Czeizler Katalin Eilensfeld Emilia
Deutsch Róza Engisch Magdolna
Dittenhofer Mária Entzminger Julia
Fehér Teréz Faschler J osefa
Géczy Paulina Fekete Mária
'Gregor Katalin Feth Katalin
Herczig Anna Flám Éva
Herzog Anna Forstinger Róza
Horváth Franciska Föhner Paulin
Joszt Margit Frank Mária
Jung Erzsébet Funk Magdolna
Kaldezár Franciska Gögös Anna
Kiss Mária Göri Erzsébet
Kiss Róza Groag Emma
Knapka Róza Grossmann Borbála
Knöpfler Franciska Hauser Mathild
Kohn Ilona Heuszter Teréz
Kohn Leontin Hoffmann Mária
Kovács Erzsébet Huber Anna
Künas Jozefa Ihring Emma
Kratzmayer Róza. Joanovieiu Julin
Löwy Borbála Kaló Apollonia
Margitay Teréz Karai Lidia
Mészáros Mária Klausz Margit
Molnár Róza Klein Herrnina
Móricz Teréz Klein Róza
Mórocza Klára Kniesner Julia
Moyzes Róza Koszt Katalin
Nagy Klára, Kováes Mária
Neumann Sarolta Kracker Janka
·Panek Róza Lengyel Krisstina
Pap Eszter Lengyel Zsuzsánna
Pap Teréz Manheim Anna
Pálinkás Anna Müller Ernesztin
Pétri Krisztina Nagy Katalin
Porczeller Mária . Nátkay Julia
Pós Anna Neumayer Anna
Saróczky Erzsébet Németh Sára
Somogyi Sára Néveri Mária
Spisák Hermina

I

Nyesnyik Teréz.
Studler Etelka Oláh Julia
Turcsek Antonia Perenz Katalin
Ungár Janka Portenschlager Éva
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Vida Mária
Weisz Berta
Weisz Paulina
Weisz Sára--
Welker Janka
Zákonyi Anna
Zehr Katalin
Zontagh Adel
Zontagh Borbála.
Zsoldi Sára

,

liS

I l . f é l é v b e n .

Potlenicsek Julia
Reanka Mária
Roth Mathild
Schmied Mária
Schrehorl Anna
Schwalb Róza
Schwarz Erzsébet
Schweiger Zsófia
Singer Anna
Soltész Mária
Sponga Anna
Stadelmann Mária
Stefan Regina -
Stettele Teréz
Süveg Amália
Szem ann Mathild
Szlaminkó J osefa
Szvedlicska Katalin
Török' Mária
Tuffner Magdolna
Vagner Teréz
Varga Róza
V osching Katalin
Wittmann Mária
Zsabka Mária
Zsupcsánszki Mária

8



114

Táblás kimutatása az 1881/82. tanévi egyetemi
hallgatóknak.

1. fél é v.A

;' 1 II I I 1 1 · II I I 1Hittudom. kar .. 1 791 31 5824 -1 r; - - - -1 .78 31 1 -1 82
Jogtudom. kar *) 1144111191 70335 70'167

1

'204 3, - 378

1

1b18 191 14 9 1560
Orvostudom.kar**) 889

1
64 28511 20 78122 1 - 436 939 5 7 2 953

Bölcsészeti kar***) 338,~ 22012...!2 ~ I~ 3 = ~ I 411 ~ _6_ ~ 422

Összesen. 2747

j

'270

1

1266

1

82107302
1

370 7 - 88312946 30 28 1

1

133017

\ 1. - 75 47 1 6 81 9 - - 4 72 2 1 - 75.
Gy6gyszer. halL/II. _ 100 62 2 310 13 - - 10' 98\ 11 1 1- 100

Szülésznők . . .. _160,1 331- 21121-1-113,1 6~1 ~ I 1-1 ~O
1 1, 1 Mmdossze 32.)2

A kimuta.tobt rendes hallgatók lcözött újonnau beiratkozott: hittanhallgató 24,
joghallgató 521, orvostanhallgató 273, bölcsészethallgató 94.

') Jogi tantárgyakat hallgatott még: hittanhallgató 3, bölcsészethallgató 12.
") Orvosi tantárgyakat hallgatott még: joghallgató 1, bölcsészethallg. 11.

'00) Bölcsészeti tantárgyakat hallgatott még: hittanhallg. 47, joghallg. 589, orvostan-
hallgató 50l.

II. fé 1é v.

Vallásukra nézve jj Születésökre nézve I

li ' i _ 1 I 1 , I j II 1 I 1 IHittudom. kar .. 1 791 31 b8 24 - - - - - - 78' 3 1 1- 82
Jogtudom. kar *) 1134611211 6643066151193 3 - 3601/1428

1
15 16 RI1167

Orvostud. kar **) 840 L !O I 275 11 19 109 86, 1 - 379 861 8 9 I 2 880
Bölcsészeti kal' ***) 306 76 215 14 5 37 55: 2 - 54 374 2 5 1 382

Összesen. 2571 240!12i2 79 90 297 334[16 = 7932741 28" 311112811

G 6 h II \ 1. - 73 47 2 5 10 5 -=- - 4 73 - - - 73
y gyszer. a .In . - 98 61 2 3 10 131- - 9 97 - 1 1 -1 98

Szülésznők .. ., -177 38 111 8 171- -112[ 771 - 1 - 1- 77
Mindössze . 3059

A Idmutatott rendes hallgatók között újonnan beiratkozott: jogha.llgató 51,
orvostanhallg. 10, bölcsészethallgntó 11. o e

0) Jogi tantárgyakat hallgatott még: hittanhallg. 4, bölcsészethallgató J3.
'0) Orvosi tantárgyakat hallgatott még: joghallgató 8, bölcsészethallgntó 13.

"0) Bölcsészeti tantárgyakat hallgatott még: hittanhallgató 38, joghallg. 703, orvos-
tanhallgató 483. o
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EGYETEMI ALAPÍTVÁNYOK.MLKJIHGFEDCBA

1 . Általános egyetemi alapítványok.

1. Lau bh a ime r - Pra y - Fill ing er-féle alapítványo Ala-

pítói: néhai Pray György kanonok és egyetemi könyvtárnok, ki 180l.

kelt végrendeletében 300 váltó forintot hagyott szegény beteg katlio-
. likus egyetemi tanuléknak gyógyszerekre. Ezekhezjárult 1844. Fillin-

ger Lipót, egyetemi hittani tanár 175 váltó forint ja. Ugyanezen czélra
dr. Laubhaimer Ferencz hittankari rendes tanár, rectorságának emlé-

keül az alapítványt 525 frttal öregbíté. Az összes alapítvány jelenleg

1155 forint osztrák értékben. Kezeli az egyetemi pénztár. Az adomá-
nyozás az egyetem nagyságos rectorát illeti.

2. P a s qui c h János egyetemi csillagász és tanár alapítványa

ki 1829. évi végrendeletében, rokonai halála után ai egyetemnek 8000
váltó forintothagyott tudományos czélokra, mely összeg 1848. az egye-

tem birtokába jutván, kamatai a legközelebbi évtizedben az egyetemi
könyvtér gyarapítására fordíttatni javasoltattak ; de ezen indítvány fel-

sőbb helyen jóvá ném hagyatván, a kamatok a tőkéhez adattak, mi által
az alapítvány tetemes en öregbült Az 1863-ik évtől kezdve, az egyetemi _

tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata szerint, kamatjai az
egyetemi ifjűsag számára hirdetett pályakérdések jutalomdíjaira for-
díttatnak. Jelen állása 14,070 frt O. é. Kezeltetik az egyetemi pénz-
tár által.

3. SzAi t ii n yi -UlI m ann Móricz-féle alapítvány; -- kinek örö--

kösei atyjok emlékezetére 10,000 p. frtnyi alapítványt tettek, melynek
évi tiszta jövedelmének fele 1870. november -I-jétől a magyar tudo-

mány-egyetemet örök időre oly módon -illeti, hogy itten tanuló szegény
szorgalmas magyal' ifjú felsegítésére valláskülöubség nélkül fordittas-

sék, A nevezést a család eszközli. A másik fele a magyal' akadémiát a
kezeléssei egyi'ttt illeti.

4. Bei k tat á s i-díjalap, az egyetemi tanulók által, 1863. évig
fizetett és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a jö-
-vőben fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az egyetemi
könyvtár gyarapítására, részben a felmerülő szükségletekhez képest
évenkint az egyes karok által kijelö lőndő egyetemi közczélokra, hozza-

járulásokhoz mért arányban, fordítandok. A tőke állása 10,752 frt o. é.

8 *

/
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/ : 7. Horváth József kalocsai kanonok alapítványa, ki 1837-ki

vég-, illetőleg fiókrendelete szarint 6000 p. forintot hagyott, hogy ka-
_ matjai a hittani kar által kitüzendő, magyar nyelven szerkesztett pálya-

, kérdések díjazására, és a legjelesebb magyar hittani munkak jutalma-

- zására fordittassanak. Jelen állása 26050 frt o. é. A kezelés a nagysá-

gos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.

8. Der c sik János választott prisztinai püspök és hittani kari

ig<Lzgatóalapítványa, mely 1835-ki deczember 1-jén kelt végrendelete
.szerinb 200 p. frtból áll, két évi kamat ja a hittani kal' által kitűzött,

egyetemi hittanulók által megfejtendő pályakérdés díjazására fordít-
tatik, Kezeli a központi papnöveide igazgatója.

9. Sza b ó A Iam i z s n á s János kanonok és egyetemi hittanár

alapítványai, melyeket 1857 -ben végrendeletileg tett. - Eredetileg 800
frt, jelenleg 1155 frt, melynek évi kamatjaibol 40 frt azon egyhá7.i

szónoknak jár, ki az egyetemi szelltegyházban az adventi és nagypén-
teki predikációkat magyar nyelven tartja; 15 frt pedig azon hittanuló-
nak, ki a homiletikában kitüntette magát. Kezeli a hittani kar.

10. Fog a ras sy Mihály erdélyi püspök és a hittani kar volt
igazgatójának alapítványa, mely 1863-iki március 31-én a neki ítélt
és h07.zá küldött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése

alá történt visszabocsátása folytán 510 o. é. frtból álL - Két évi ka-
matja a hittani kar által kitűzött, és egyetemi hittanhallgatók által

megfejtendő pályakérdés d~jazására fordittatik. Kezeli a hittani kar.A

i ts

5. Sch o ppe r György rozsnyói püspök s egyetemi volt hit-

tanár, azon alkalomból, midőn Öcs. és aposto Hl'. Felsége 1865. évi
junius hó 9-én a m. kir. egyetemet legmagasabb látogatásával sze-
rencsélteté, egy 1050 o. é. frtből álló alapítványt tett, melynek évi

kamatjai a karok sorrende szerint évenkint a legszorgalmasabb s jó

magaviseletil egyetemi rendes hallgató jutalmazására fordíttatnak. A
nevezés a hittani kart illeti. Kezeltetik a nagyságos rector felügyelete

alatt álló egyetemi pénztár által.

6. Budapest főváros törvériyhatóságának a budapesti kir, tudo-

mányegyetem ujjáalaHttatásának 1880. évi május hó IB-án ünnepelt
százados évfordulója alkalmából évenkéllt 1000 frtból álló alapítványa.
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ll. Ke 1 eme n Imre kir, tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-

Vc"Ínya, mely 1819-ki végrendeleténél fogva 400 váltó frtböl (168 frt

o. é.) áll; évenkénti 8 frt 40 kr. O. é. kamat ja szegény, főleg beteges

jogtanulók számára fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-

manyi kal' dékánját illeti.

12. Sch war t ner Márton egyetemi tanár és könyvtárör alapít-

ványa, ki 1801. april 15-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyo-

mányozott váltóban a végre, hogy kamatjaiböl a hazai jog- és cíllamtu-

domanyok, történelem és segédtndomanyai kör éből a jogi és bölcsé-

szeti kal' által felváltva kitűzendő pályakérdések díjaztassanak. Jelen

állása 5092 frt 50 kr. o. é.

13. P a ul e l' Tivadar kir. tanácsos s egyetemi jogtanár alapít-

ványa 1862. szept, 30. kelt alapítólevele szerint 525 forintból o. é.

állAj kamatjai niinden negyedik évbeu, midőn e L rectori méltóság sora

a törvénytudomanyi karon van, az egyetemi tanulök által magyal'

nyelven rnegfejtendő jog- vagy államtudomanyi pályakérdés díjazdsára

fordítandök. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alcLtbcíJIó egye-

temi pénztárb illeti.

14. IC au t z Gyula egyetemi jogtanár rectorsaganak emlékéül

tett alapítványa 1874. junius 25-én kelt alapítólevele ezerint 2000 frt

tőkéliől áll, melynek évi 120 frt, azaz 6% kamat ja a budapesti tud.

egyetem jog- és allamtudomanyi karában tauulö, szorgalmas és Sz ű -

kebb anyagi helyzetöknél fogva, s külöuösen bet'3gség miatt, segély-

zésre s támogatásra szorulő joghallgatóknak adandó ki. A kezelés az

alapító befolyásával a jogi kart illeti.

15. i\1 a i 1 á t h György országbíró, főrendihasi és serumítőszéki

elnök, Y. b. t, tanácsosnak az egyetem 1880. évi május 13-án tartott

százados emlékünnepén tiszteleti jOgtudOlTá avattatcísa emlékére tett

2000 forint névértékű aranyj áradék kötvény ből cílló alapítvan ya,

melynek évi kamatai egy, a budapesti egyetemen végzett jeles, de sze-

gény sorsú joghallgató szigorlati és tudoravatási költségeire fordí-

tandó. A jelölés a jog- és allamtud. kart, a nevezés az alapítot illeti.

Kezeli a nag.vságos rector felügyelete álló egyetemi pénztar.

I V . O n o s k a r i alapítványok.

IG. Andreics József, sebésztudor és boneztani ismétlő alapít-

ványa, melynél fogva családja kiműlta utcín, mely azonban még be nem
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kővetkezett, 5000. p. frtböl álló tőkéje és eladott háza 1200 p. frtnyi

-árának kamatjai szegényebb orvos- és sebésztudorok szigorlati dijaik

kamat nélkül előlegezésére fordítandök, melyeket az illetők öt év

lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.

17. St á h 1Y Ignácz főorvos és egyetemi orvoshar-igazgató

alapítványa 400 váltó frtböl, melyhez Ben e Ferenc egyetemi kar-

igazgató 400 p. frtnyi hagyománya és mások koronkénti adakozása,

járultak, beteg orvcs-sebésztanulök felsegélésére. Jelen állása 1155

frt o. é., hozzájárulván Sch ord ann Zsigmond alapítványa (19. az.)

Kezeli az orvosi kar dékánja. .

18. O r vos tud o r o k alapítvrín ya, mely dr. H a vas Igmicz

karb eli volt dékán 280 p. frtnyi és mások adakozásaiból keletkezett,

elszegényedett Imrbeli tagok felsegélésére; jelenleg 3047 frt o. é.

Kezeltetik az orvosi kal' dékánja által.

19. Ben e Ferencz királyi tanacaes és egyetemi orvoskar-igaz-

gató alapítványa, mely 1852-ben kelt végrendelete szarint 2000 darab

aranyból áll, melynek kaulatja utazási segélydíjakra volt tanszéki

segédek vagy kórházi másodorvosok számára, kik bővebb kiképeste-

tésök végett, az orvosi kal' által kiszabott utasítás szerint külföldön

utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak, és időnként a

karnak jelentést tenni kőtelesek, Időközben 1000 frttal, melyet fia dr.

Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául lefizetett, 00 5735 frt

o. é. mint tőkésített kamattal öregbedett. Adományozása az orvosi

kart, kezelése az egyetem nagyságos rectorát illeti, és az egyetemi

p€llztárnál eszközöltetik.

20. C sau s z Márton cs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár

alapítvénya, ki 1860-ban meghalálozván, végrendeletileg 12,000 forin-

tot hagyományozott négy orvos-és két sebésztanuló évenkénti száz-

száz forintból álló ösztöndíjazásra. Jelen állása 12,675 frt o. é. Az

adományozás és kezelés az orvosi kart illeti.

21. Sch ord ann Zsigmond cs. kir, tanácsos és orvostanár

alapítványai 1861. február 24-én kelt végrendeletében száz részre

osztott vagyonának, melynek mindegyike a levonandök levonása után

1803 frt 10 kr. o. é. áll.

. a) Huszonnyolcz század részét utaztatasi díjra azon feltétellel -

hagyta, hogy annak kamatjaiból szegényebb sorsú jeles orvostudorok-

nak, kik legalább öt félévet ezen egyetem orvosi karánál töltöttek, és

itt tudorokká avattattak, valláskülömbség nélkül, egy évre ezer forint

adassék ki.
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b) Hat század részét, hogy kamatjaiböl szegényebb sorsú orvos-
. jelölteknek szigorlati és tudoroztatasi díj aik előlegeztessenek.

c) Tíz század részét az élettani intézet szükségleteire, és ezen
tudományban jeleskedő két tanuló vagy tudorjelölt száz-száz forintnyi
egy évig tartó ösztöndíjazására, az élettani tanár meghatározása szerint,

d) Öt század részét a 15-ik pont alatt érintett alapítvány öreg-
bítésére, mely~khez a hagyományosok egyikének halála folytán a vég-
rendelet értelmében még egy század rész járult.

Ezen, összesen 90,155 o. é. frtra rugó alapitványok kezelése és
adományozása, illetőleg felügyelete (a-b) pontra nézve az orvosi
kart illeti.

22. Orvoskari könyvtári a lapítvány; az orvoskari
könyvtar szaporodására tanárok jutalékaiból. Jelenlegi állása 5066 frt
o. é. Kezeli az orvosi kar.

23. H o II i t s e r Farkas nagykereskedő alapitványa, ki 1859.
évben meghalálozván, 1890 p. Irtnyi államkötvényt végrendeletileg
hagyományozott, hogy ezen egyetemnél szigorló Mózes vallású ki.vá-
lólag pesti orvosjelöltek és szülésznők harmincz, illetőleg tizenöt forint-

nyi segélydíjban részesittessene k. A nevezés és kezelés és alapítványi
gondnekokat illeti.

24. Ru p p Ne p. János kir, tanácsos és orvos kari tanár alapít-
ványa 1861-ik évi szeptember 30-kán kelt alapítólevele szerint 525
frtböl o. é. áll, kamatjai minden negyedik évben, midőn a rectori mél-

tóság sora az orvos-tudományi karon van, oly negyed vagy ötöd éves

orvostanhallgató jutalmazására fordíttassanak, ki helyes magaviselet
mellett sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi, vagy ilyennel roko-
nos szakmában ügyessége által magát hitüntette. A nevezés az orvosi

.kart, kezelése a nagyságos ractor felügyelete alatt álló egyetemi pénz-

tárt illeti.
25. Ar á nyi Lajos egyetemi orvos kari tanár alapítványa, áll

3000 frt tőkéből, melynek kamatjai évenkint orvostani pályamunkák
dijazására fordítandök. Kezeli az orvosi kar dékánja. 'A

..

V . Bőlcséssetkarí alapítványok.

26. Mit ter p a ch e r-H a dal y-féle alapítvány; néhai Mitter-
pacher József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200. p. frtot
hagyott azon kikötéssel, hogy kamatjai szegény beteg katholikus böl-

csészettanulók gyámolítására fordíttassanak; az alapítvány Mitter-

pacher Lajos egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károly kir. tanácsos
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és egyetemi tanár végL'endeleténél fogva hasonlag 25 O frttal szaporít-
tatott, válLóban. Jelen állása 2725 frt o. é. Kezelése és adományozása

a bölcsészeti kari dékánt illeti.
27. Imr e - Res e ta alapítvány; Imre János egyetemi bölcsé-

szebtanár 1822. april 1-én kelt végrendelebében Reseta János egye-

temi tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományo-

zott, melynek kamatjaiból két 60 pellgő frtnyi segélydíj, és pedig egy
pesti és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító
rokonai, azután született hevesmegyei ek, végre bölcsészettani tanárok

fiai részesítendők élvezetében. Az alapítvány pesti tanulót illető részét,
mely jelenleg 3390 frt o. é. áll, a bölcsészeti kar dékánja kezeli, a

nevezés a bölcsészeti kart illeti.
Sch war tn e r Márton fennérintett 12. számú alapítványa

részben ezen kart is illeti.
28. Sch mid t János Antal néhai budai gyógyszerész 420 frbből

álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegény sorsú, azorgal-
mas gyógyszerészethallgató jutalmazására fordítandok. Kezelése és
adományozása a bölcsészetkari délránt illeti. A tőke jelen állása

1050 frt o. é.
29. Tha n Károly kir. tanácsos s bölcsészetkari tanár alapít-

ványa 1876. évi augusztus 31-kén kelt alapítólevele szerint 525 frtból
áll, melynek kamatjai minden negyedik évben, midőn a rectori méltó-
'ság sora a bölcsészeti karon van, nyilt pályázat alakjában, váltakozva
a természettan és vegy tan köréből hirdetett és jutalomra érdemesek-

nek ítélt munkálatok díjazására fordíttatnak, és melyre kizárólag
budapesti egyetemi hallgatók pályázhatnak. A nevezés a bölcsészeti
kart, a kezelés a nagyságos ractor felügyelete alatt álló pénztárt illeti.

30. Mar g ó Tivadar. a cs. Lipótrend lovagja, bölcsészetkari
tanárnak rectorsága és az egyetem újjáalakíttatásának százados év-
fordulója aikalmából tett alapítványa, 1880. évi május 13-kán kelt
alapító levele szerint 1050 frtból áll, melynek kamatjai minden II-ik
évben nyilt pályázat alakjában, váltakozva az állattan és növénytan
köréből hirdetett és jutalomra érdemesnek ítélt munkalatok clíjazására
fordíttatnak, és melyre kizárólag budapesti egyetemi hallgatók pályaz-
hatnak. A nevesés a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector
felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
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A budapesti kir. magyar

tudomány-e 9 yetemnek j utalomtételei

az 188~!s. ta né v r e.

1. A hittudományi karéi,

1.

Exponatur doctrina ecclesiae catholicae de fide et humana ra-

tione, utriusque adinvicern eiusmodi nexu , ut pateat, easderu non

solum inter se nunquam posse dissidere, sed opem quoque sibi mu-
tuam ferre.

Jutalma a Pasquich-alapböl 90 frt.

2.

Enneleetur opinio Eusebii Caesareeusis H. E. Ill. 25, de canone

novi foederis, ostendaturque auctoritatem rwv aVUI,é n'EVWV aeque

certam atque exploratam esse, quam illorum librorum, qui ab eodem
Ensebio Ó,./OAOyOV,.léVO~ vocantur,

Jutalma a Pasquich-Dertsik-alapből 85 frt,MLKJIHGFEDCBA

I I . A jog- és államtudományí karéi,

A tételes nemzetközi jogból.

3.

Adassék elő a menedékjog történeti fejlődése a legrégibb idők-
től kezdve, és fejtessék ki annak ez időszerinti jelentősége.

Jutalma a Pasquich-alapból 75 frt .A
..
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A magyal' tételes pénzügyi igazgatásiA j o g b o l.

4.

Adassék elő a ozukoradő szabályzata, annak' kifejlödésével

1868 Ma, tekintettel az annak alapját képező czukorfőzés tech-

nikájának tökéletesbülés ére j és ennek kapcsán fejtessék ki egyszers-
mind az 1881 : 4. t. ez. által behozott uj czukoradó természete keze-

lési módja és az allamkincstérra hatása.
Jutalma a Pasquich-alapból 75 frt,

A jogbölcsészetből.

(Másodszor.)

5.

Fejtessenek ki az okok ésköriHmények, a melyek folytcin Gro-

tiustói Kantig magánjogi alapra lett az áltamtan helyezve.

Jutalma a Pauler-alapból 100 frt.MLKJIHGFEDCBA

I lL A z o r v o s t u c l o m a n y i karéi. •.

Törvényszéki orvostanból.

6.

hassanak le a fúladási halál egyes nemei, azok lefolyása és kór-

boncztana, kisérleti tanulmányok felhasználásával.

Jutalma a Pasquich-alapból 50 frt,

A nőgyógyászatból.

7.

A női húgrsipolyoknak származása, boneztana és gyógykeze-

lése, önálló észlelések alapján.
I J utalma a Pasquich-alapból 50 írt.

Az elmekórtanból.

8.

A hiídéses butaság tünetei és a megfelelő agybeli elváltozások,

önálló vizsgálatok felhasználásával.
Jutalma a Pasquich-alapból 50 frt.
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A kórszövettanból.

9.

Deríttessék fel kisérletek és szővettani vizsgalatok alapjan, gór-

CSOl készítményekkel megvilágítva, a sima izomsejtek élettani, de

különös en kértani szaporodási és ujonnan képződési módja, embernél

és állatnál.

Jutalma az Arányi-féle alapból 60Afrt,MLKJIHGFEDCBA

I V . A b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i karéi.

A magyar t ö rt é n e l e m b ő l.

10.

Kivántatik a magyal' nemzeti szellem fejlődésének és L L magyal'

nyel v keletének documentált története 1711-től 1848-ig.

Jutalma a Schwartner-alapból 360 frt,

A philosophiából.

ll.

• Adassanak elő és a philosophia történetéből vett példák által

világosíttassanak föl azon álláspontok, melyek eddig a logikának, mint

tudománynak, szerkesztésekor érvény re emeltettek.

Jutalma a Pasquich-alapböl 50 frt.

A aedagogiából.

12.

Lehet-e és kell-e a középtanodában bölcseletet tanítani, ha igen,

mily mértékben P

Jutalma a Pasquich-alapból 50 frt,

Az astronomiából.

Kivantatik az égi testek parallaxieainak meghatározása ésalkal-

mazása.

Jutalma a Pasquich-alapbél 50 frt.
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A török-tatár nyelvtanból.

14.

-Mntattassék ki az uigur, csagataj és oszmanli török dialectusok

hangtani és alaktani eltérései és egyezései.
Jutalma a Pasquich-alapből 50 frt,

A geographiából.

15.

Erdély bármely vidékénekleirasa topographiai és ethnographiai

tekintetben.
Jutalma a budapest-fővárosi alapítványból 50 frt.

A zar ch a e o log i á b ó 1.

16.

Állíttassanak össze a Corpus Inscriptionum Latinarum eddig

megjelent kötetei alapján s tekintettel a római onomatologiara a
Pannonia superior és inferior , valamint a Dacia terűletén s főleg

Aquincum (a mai főváros) környékén lakozott barbárok személynevei
nemzetiség szerint.

Jutalma a budapest-fővrírosi alapítványból 50 frt.

A latin philologiából.

(Másodesor. )

17.

Kivántatik a nemzeti muzeumban őrzött 199. számu codexben
foglalt Servius Commentariusai azon részének pontos collatiöja, mely
Vergilius Bucolicaira s Georgicáira vonatkozik. Végli.l meghatározandó,

- milyen tudományos becse van e hagyománynak?
J utalma el Pasquich-alapból 50 frt,

A sémi nyelvekből.

18.

A Casas-ok jelen állapota és mult ja a sémi nyelvágokon.
Jutalma a Pasquich-alapbol 50Afrt,
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A magyar oklevéltanból.

(Másodszor.)

19.

Mutattassék ki a magyar nyelv o k l e vel e s használata leg-

régiebb ilynemű előfordultától kezdve 1790-ig; documentáltassék e

tárgy mennél több példának elősorolásával.

Jutalma a budapest-fővárosi alapítványból 50 frt.

Nyilt pályázat az állattan ból.

20.

Kivántatik valamely a tudományos állattan körébe tartozó ön-

álló vizsgálat tervezete. melyben úgy a vizsgálandó tárgy mint a vizs-

gálat tudományos czélja s a vizsgálati módszerek kijelöltessenek.

A tervezet névaláirással 1883-ik évi márczius 30-ig az egyetemi

irodaba nyujtandó he.

A pályázók közül a vizsgálat kivételével az bízatik meg, kinek

tervezete legjobb, vizsgálatait pedig a tudomány-egyetem állattani

intézetében végezheti s ezeknek eredményét tudományos értekezés

alakjában egybeállítva, 1884. évi márczius 30-ig nyujtja be, sjutal-

mat nyer, ha dolgozata jó.

A vizsgálat alkalmával nyert állatboncztani vagy mikroskopi

készítmény ek s az ezek után készült rajzok apályamunkához mellék-

lendők. A készítmények az egyetemi állattani intézet birtokában

maradnak.

Jutalma a Margó-alapból 200 frt.

E pályázat módjára nézve a 4., 5. és 6. alatti szakaszok kivéte-

lével a rendes pályázati szabályok érvényesek.

Nyilt pályázat a vegytanból.

21.

A vagy tan köréből ~z 1882fs-ik isk. évre nyilt pályázat hirdet-

tetik. Felszólíttatnak azok, kik e pályázatban részt venni kivánnak,"

hogy a vegy tan körébe vágó kisérleti mun kálataik tervezetet nevük

aláirásával 1883-ik márczius 30-ig a m. kir, egyetem kőzponti iroda-

jába nyujtsák be. A beérkezendő tervezetek közül birálat alapján az
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egyiknek szerzoje megbizatik ~ munkálat kivételével, melynek ered-

ménye 1884-ik márczius 30-ig beterjesztve, az 1883/4-ik évi ünnepé-

lyes illésen lesz kihirdetve. .
Jutalma helyes megoldás esetében 100 frt o. é. a Than-féle ala-

pítványból.

Pályázati szabályok.

1. A 10-. sz. alatti jutalomtétel kivételével, melyért bárki ver-
senyezhet, többiekre ds~l;: budapesti tud. egyetemi hallgatók pályá7.-

hatnak.
2. Az 1. és 2. szám alatti jutalomtételért pályrÍ7:hatni latin

vagy magyar, a 10. sz. alattira latin, vagy magyar, vagy német,

vagy franczia, a többiekre egyedül magyar nyelven.
3. Valamennyi pályairatok 1883. marezius 30-ig az egyetemi köz-

ponti irodában nyujtandók be. A jutalmah 1883. május 31-én, mint aA
k ir, tud. egyetem ujjáalakítása emlékének ünneplésére kitű7.ött napon,
adatnak ki az egyetem ünnepélyes közülésében. Beadott pályaművek a

pályázat elintézése előtt vissza nem adatnak.
4. Apályairatok negyedrétben, tisztán (a 10. szám alatti ju-

-talomra készülők idegen kézzel is) írva, lapszámozva, kötve legyenek.
5. A szerző nevét és állását, illetőleg egyetemi tanszakat tartal-

mazó pecsétes levelen ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű hom-
lokán olvasható. Álnevű pályaművek nem díjaztatnak.

6. A jutalom a viszonylag legjobb munkának csak azon esetben
adatik ki, ha az magában véve is díjra méltónak találtatik. Egyszerű

fordítások vagy plágium ok a .pályázásból kizárvák.

7. Rendszerint pályadíjat csak egyes dolgozó nyerhet el, a meny-
nyiben azonban apályakérdést kitűző kal' többek közrernűkődését IS

helyén levőnek találná, a díj ezeknek is kiadatilr.
8. A pályairatok a szerzőé maradnak, azok kéziratai az illető Imr

levéltárában eltétetnek.
, .

Budapesten. 1882. évi május hö 13-án. ;-.MLKJIHGFEDCBA

K ir á l y i m a g y a r t i l t ) . e g y e t e m i ' ireda,


