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További év járult egyetemünk történetéhez. Év,

mely nem tartalmaz ugyan arra nézve kerszakot

alkotó' eseményeket, hanem - mi talán nem kevésbé

becses - nyugodt lefolyás és normál működés mel-

lett számos jelenséget, miszerint intézeti életünk

folyton és hathatósan emelkedik.

Rectorátusom végső feladata, e jelenségeket és

nevezetesebb élményeinket elősorolni.

A múlt tanévben a hittani karnál 8 rendes és 2

helyettes, öszzesen 10 tanár oktatott, ugyanannyi,

mint a megelőző évben; a jog- és államtudományi
karnál 17 rendes, 1 helyettes és 17 magántanár.

összesen 35 docens, hárommal több, mint a megelőző

évben; az orvosj karnál 13 rendes, 11 rendkivüli, 1

helyettes és 20 magántanár , összesen 45 docens, há-

remmal több, mint a megelőző évben; a bölcsészeti
karnál 23 rendes, 7 rendkivüli, 4 helyettes és 26 ma-

gántanár, továbbá 8 tanító, összesen 68 docens, tíz-

zel több, mint a megelőző évben; tehát mind a négy
karnal 61 rendes, 18 rendkivüli, 8 helyettes, 63 ma-

gántanár és 8 tanító, összesen 158 docens, tizenhat-

tal több, mint a megelőző évben.
A múlt évben intézetünkhöz legkegyelmesebb en

kineveztettek :
Dr. Lengyel Béla rk. tanár a vegy tan rendes

tanárává,



Dr. Heinrich Gusztáv rk. tanár a német nyelv

és irodalom rendes tanárává,

Dr. Henszlmann Imre rk, tanár a műrégiség és
műtörténelem rendes tanárává,

Dr. Mihálkovics Géza rk, tanár a fejlődéstan

rendes tanárává,

Dr. Klug Nándor magántanár az élettan ny.

rendkivüli tanárává,
Dr. Simonyi Zsigmond magántanár a magyar

nyelvészet helyettes tanárává és

Dr. Hampel József magántanár az érem- és ré-

giségtan helyettes tanárává.
Magántanárokká képesittettek .:

Dr. Fabinyi Rezső a vegytanhól,

Dr. Bánóczy József a philosophia történetéből,
Dr. Nagy Ferenc a váltó- és kereskedelmi

jogból,

Dr. Beöthy Zsolt a magyal' irodalom történe-

téből,

Dr. Alexander Bernát a philosophia történeté-

ből és az ismerettanból,
Dr. Belky János a törvényszéki orvostanból,

Dr. Laufenauer Károly az elmegyógyászatból,

Dr. Liebmann Mór a szülészeti műtéttanból,

Dr. Pulszky Károly a képző és iparművészet

történetéből,
Dr. Heimich Alajos az ókori föld- és néprajzból.

Dr. Ballagi Aladár a magyar műipar történe-

téből,

Dr. Purjesz Zsigmond az ókori orvostudomány

történetéből,
Dr. Goldziher Vilmos a látezer kórbonctanából,
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Dr. Marczali Imre a középkor történetéből,

Saissy Arnadé a francia irodalom történetéből,

Dallos Gyula az angol nyel v és irodalom törté-

netéből és
Szalagyi Amel a gyorsirászatból, - összesen

17 képesítés, melyekből 1 a jog- és államtudomanyi

karban, 5 az orvosiban és lIa bölcsészetiben tör-

tént. Ezen számban nem foglaltatnak a jog- és állam-
tudományi karnál történt azon habilitátiók, melyek
vidéki jogiskoláknál alkalmazott tanárok képesítéséül

vitettek véghez.

Említendő, hogy Dr. Fabinyi Rezső magánta-

nár ugyanez évben a kolozsvári egyetemhez a vegy-
tan ny. rendes tanárává lk. kineveztetett.

Intézetünk a múlt év folytában két halálesetet

gyászolt: Főtisztelendő Roder Alajos nagyváradi ka-
nonok és központi-semináriumi rectorét, ki bölcsé-

szeti karunk tanára és 1867/8-ban egyetemünk rec-

tora volt, továbbá Perenéz József a szláv nyelv és
irodalom ny. rk, tanáráét, kiknek emlékezetét kegye-
letünk és egyetemünk történeté megörökítendi.

Más két vesztesége intézetünknek eollegiál ér-

zelmeinket nem gyászra, hanem büszkélkedő rész-

vétre indítja. Értem: Dr. Pauler Tivadar ny. r. jog-

tanár és egyetemünk volt rectorának a tanszékébe

lehető visszalépés fenntartása mellett m. kir. igaz-
ságügyministerré másodízben lett lk. kineveztetését,

és Dr. Jedlik Ányos a természettan ny. r. tanárának
és egyetemünk volt rectorának 53 évi kitünő tanári

múködés után saját kérelmére és a legfelsőbb elisme-

rés nyilvánítása mellett történt állandó nyugalom ba
helveztetését. Mindkét férfiunak tanári müködése

0/
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egyetemünk történetének leg dicsőbb mozzanatai kö-
zé tartozik.

Tanártársaink közől a múlt évben következők

részesültek érdemlett kitüntetésekben :

Dr. Kautz Gyula, Dr. Apáthy István, Dr. Szilá-

gyi Dezső, Dr. Pulszky Ágost és Dr. V écsey Tamás

rendes tanárok, továbbá Dr. Román Sándor rendki-

vüli tanár, valamint Dr. Antal Gyula és Dr. Láng
Lajos magántanárok országos képviselőkké válasz-

tattak;

Dr. Laubhaimer Ferenc hittanár és prorectorSRQPONMLKJIHGFEDCBA~L

pécsi székesegyház tiszteletbeli kanonokává, Dr. b.

Hornig Károly hittanár és hittankari dekán pedig az;
esztergami főszékes - egyház valóságos kanonokává

neveztetett ki, mely utóbbit tehát egyetemünk a

jelen tanév kezdetével el veszti;

Dr. Hunfalvy János rendes tanár az orosz cs.

sz. Szaniszló rend II. osztályn jelével lőn feldiszítve;

Dr. Rupp János r. tanár és orvoskari dekán a
közegészzégügyi tanács elnökévé, Dr. Lumniczer

Sándor rk. tanár a kir. tanácsosi címmel megado-

mányoztatás mellett ugyanazon tanács másodelnö-

kévé, Dr. Balogh Kálmán, Dr. Fodor József és Dr.

Scheuthauer Gusztáv rendes orvostanárok pedig

annak rendes tagjaivá neveztettek ki, Dr. Balogh
Kálmán tanár a m. tud. akademia rendes tagjává is

választatván;

Dr. Grosz Lajos magántanárnak a magyal' ne-
messég lk. adományoztatott ;

Dr. Wekerle Sándor magántanár a m. kir. pénz-

ügyministerium titkárává neveztetett ki; végre

pr. Lechner Károly tanársegéd a pestvidéki kir.
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törvényszék területére nézve törvényszéki orvos tee n-
döinek ellátásával bizatott meg.

Áttérek egyetemünk hallgatóságaira.

Az 1. félévben a hittani karnak 81 hallgatója

volt (kettövel több, mint tavvaly), a 2. félévben 79
(egygyel több, mint tavaly); a jog- és államtudomá-

nyi karnak az 1. félévben 1471 (negyvennel több

mint tavaly), a 2. félévben 1431 (ép ugyanannyi

mint tavaly); az orvosi karnak az 1. félévben 640

(negyvenne1 több, mint tavaly), a 2. félévben 590

(ötvennyolccal több, mint tavaly); a bölcsészeti

karnak az 1. félévben 586 (harmincnégygyel több,

mint tavaly), a 2. félévben 551 (tizenkilenccel több,

m int tavaly); gyógyszerész-hallgató volt az 1. félév-

ben 174 (harrninckilenccel több, mint tavaly), a 2.

félévben 166 (harmincegygyel több, mint tavaly); a

szülészeti cursust hallgatta az 1. félévben 165 nő

(harminchárommal több, mint tavaly), a 2. félévben

106 (tizenkettővel több, mint tavaly), - mihez képest

összesen egyetemünknek az 1. félévben 3117 hallga-

tója volt (egyszáz nyolcvannyolccal több, mint ta-

valy), a 2. félévben 2823 (egy száz huszonegygyel több,

mint tavaly).

Megjegyzendő, miszerint hittani előadásokat 1

bölcsészethallgató hallgatott, jog- és államtudomá-
nyíakat ± hittan- és 6 bölcsészethallgató, orvosiákat

7 jog- és 2 bölcsészethallgató , bölcsészetkariakat

971 jog- és 3650rvoshallgató.

Ezen hallgatók közől voltak:

Római katholikusok

Görög "

1. félév

1677

66

II. félév

1551

62
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Görög keleti egyházbeliek .

Ágostai hitvallásuak
Helvét
Unitáriusok
Mózes vallásnak

I. félév II. félév

89 75

463 425EDCBA

210 182SRQPONMLKJIHGFEDCBA

"6 5

616 523

"

Szorosan vett Magyarországból származók:
1. félév II. félév

Horvát-Tótországiak .

Ausztriai tariományokból valók
Más államokból valók .

3073
7

28

9

2783

8
24

8

Szigorlat tartatott:

A hittani karban 18

A jog- és államtudományiban 421

Az orvosiban 306

A bölcsészetiben 25

Gyógyszerészeti szigorlat 84
Középtanodai tanárvizsgálat 69

Graduáltatott a múlt évben:

Hittudorra 2, jog- és államtudományi tudorrá
68, jogtudorra 15, államtudományi tudorrá II (ösz-

ves en a jog- és államtudományi karból 94), orvostu-
dorrá 81, sebésztudorrá 34, bölcsészettudorrá 22, a

vegyész et tudorává 1, összesen 234 tudor.

Jubiláris tudo ri oklevéllel tisztelte meg: a jog-

és államtudományi kar Dr. Kovács István nyug. fő-

törvényszéki birót, az orvosi kar Dr. Havas Ignácot.
Kisebb fokozathoz jutott: 36 mint szülészmes-

ter, 1 mint fogászmester, 55 mint gyógyszerészmes-
ter, 1 mint sebészmester és 253 mint szülésznő,
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A jogtudományi államvizsgálatot sikerrel letet-
ték 55-en, az államtudományit 196-an.

Az egyetemi könyvtárt, mely ez évben is 7000

frtnyi rendkivüli országos segélyben, Dr. Berger Já-

nos rendes tanár és hittankari prodekán nagylelkü-
ségéből pedig 346 kötetnyí ajándékban részesűlt,

4] ,716 olvasó látogatá s a használt müvek száma

51,750.
A hallgatók által befizetett tandíjak az 1. fél-

évben 62,261 frtot tőnek, ct 2.-ban 51,009 frtot, ösz-

szesen 113,270 frtot, mely összegből az egyetemi
alapot illető 5 ofo 6689 frt.

A tandíjfizetéstől felmentve voltak az 1. félév-

ben 348-an, a 2.-ban 403-an, s az ezeknek elenge-

dett tandíj 12,844 frt.

Az egyetemi hallgatók által élvezett ösztöndíjak

tőnek: a hittani karnál 1,680 frtot, a jog- és állam-

tudományinál 19,470 frtot és 25 aranyat, az orvosi-

nál 14,500 frtot, a bölcsészetinél 17,200 frtot és 2

aranyat, összesen 52,850 frtot és 27 aranyat, mihez
18 gyakornoknak 400 frtjával fizetett 7,200 forint

járult, és szorgalmi díjak és betegek segélyzése gya-
nánt a különböző egyetemi alapokból és alapítvá-

nyokból adományoztatott 3,308 frt, mihez képest az
egyetemi hallgatók által segélyek 63,358 frtra rúg-
nak, ide nem számítva azokat, miket a különböző

egyetemi segélyegyletek osztogattak.

Utazási ösztöndíjul adományoztatott : a Bene-
alapból 120 arany és 352 frt , a Schordán-alapból

120 arany és 1000 frt.
Az egyetemi tanács ügyköréből következők em-

lékezetesbek :
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A hittani kal' tanárai fizntésének a többi karok
tanáraiéval teljes egyenlősitése ujabban kéretett,

még pedig elvégre sikerrel, Öcs. és Ap. kir. Felsége
a vallás- és közoktatási minister ur ő nmlgának ja-

vaslatára ez egyenlősítést e mai naptól fogva a val-

lásalap terhére legkegyelmesebben elrendelvén.
Felterjesztés történt a szemészeti és belgyó-

gyászati kórodák és a gyógyszertani intézet tágítása

végett, úgyszinte a leíró és tájbonctani tanszék ketté

osztása iránt, mely utóbbi el is rendeltetett, és a' je-

len tanév kezdetétől foganatosítva leszen.
Intézkedés történt, hogy a fővárosi közintéze-

tek a közegészségtani tanulók által tanulmányozás

céljából a tanár vezetése mellett mindenkor megte-
kinthetők legyenek.

A könyvtári épület 2. emeleti toronyhelyiségei

részint az ugyanott elhelyezett tanárképezdei gya-

korló iskola tágítására, részint a tanárképezdei igaz-
gatóság irodájául rendeztettek be, mi által utóbbiért

eddig fizetett évi 500 frt megtakaríttatik.

Hogy egyetemünk ünnepélycit ismét saját épü-

letben tarthassa, ezen eddig tantermül használt helyi-

ség díszteremmé alakíttatott.

A rector és a hittankari dékán az egyetemi ta-

nács határozata folytán Ö Fensége Ferenc Károly

főherceg temetésénél egyetemünket képviselőleg je-

len voltak; felsőbb meghívás folytán pedig a rector

és a 4 dékán a néhai IX. Pius pápáért tartott gyász-
istenitisztelethez és a jelen pápa megválasztatásáért

tartott Te Deum-hoz megjelentek.

Indítványomra az egyetemi tanács elhatározá,

miszerint 1880-ban egyetemünk Mária Terézia király
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által lett alapíttatásának százados évfordulója na-

gyobb szabásu, külföldi egyetemeknek is meghívása

mellett rendezendő ünnepélylyel megülessék, s ez

ünnepély egynémely részletei is immár megállapít-
tattak. Az utóbbiak közől egyetemünk időközben
megírandó történetének közzétételét említem csak

meg, hogy köztudomásra hozzam, miszerint e műnek

megírására az egyetemi tanács felkérésére a leghi-

vatottabb férfiú vállalkozott: Pauler Tivadar, kitől
azon kétszeres hálára kötelező és páratlan ragaszko ..

dást tanusító igéretet is bírjuk, miszerint azon mű-

vet ministeri bókros teendői mellett is elkészíteni

óhajtja.

Sok történt aSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ú lt évben az egyetemi épületek

és intézetek javára. Csak a nevezeteebeket említem
meg ez alkalommal.

Az egyetemnek üllői-úti telkén az ú j bonctani

intézet teljesen felszerelve elkészült és rendeltetésé-

nek átadatott, úgy, hogy már ez ú j tanévtől fogva a
tanítás éti tanulmányozás ott fog történni. Legújab-

ban pedig bonctani intézeti készletek megújítására

1800 frt utalványoztatott.

Ugyanazon telken a kórbone- és kórszövettani

intézet számára épület rendeztetett be; továbbá el-
készült a kórodai főző- ésmosókonyhákat tartalmazó
külön épület.

A fejlődéstani intézet további felszerelésére
1200 frt utalványoztatott.

A közponbi új épületben a centrálfűtés 1732

frtnyi költséggel célszerűbb é átalakíttatott.

A növénykert új kerítéssel elláttatott, nagy



14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

üvegháza fűtési szerkezetének átalakítására 3600 frt
utalványoztatott.

A kórvegytani intézet belső felszerelésére 412

frt engedélyeztetett.

Az egyetemi szülkóroda az állatgyógyintézeti
épülétből külőn, a státió- és Mária-utca sarkán fekvő,

bérbevett és adoptált ház han helyeztetett el.

A központi épületben, Dr. Jedlik Ányos rendes
tanár nyugalomba lépése folytán az 1. természettani

intézet a IL-kal egyesíttetvén, amannak helyisége
kiüríttetett. A minister úr ő nmlg.ának rendelete
folytán e helyiség a felette célszerütlen módon el-

helyezve volt állattani intézet számára rendezte-

tett be.
A jog- és államtudományi kar számára a köz-

pontiSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j épületben a tornateremül szánt helyiség két

vizsgálati teremmé alakíttatott.

Végre megkezdetett a két belgyógyászati kóro-

da számára az üllői-úti telken emelendő pavillon épí-

tése is.

A lefolyt évben adományozott jutalmi díjak

és segélyek következők:

. Pugin Leo francia nyelvtanító 150 frtnyi remu-
neratiója,

Fekete József főkertész 200 frtnyi jutalomdíja,
Tóthfalusy Gyula, orvostudornak külföldön teen-

dő bővebb tanulmányozásra adott 1200 frtnyi ösz-

töndíja,

Dr. Marczali Henrik magántanár 500 frtnyi
utazási ösztöndíja,

Dr. Fabinyi Rezső 1200 frtnyi és Dr. Fröhlich
lzidor 200 frtnyi pótösztöndíja,



15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Lewis Lajos angol nyelvtanító 80 forintnyi
segélydíja,

Dr. Fodor József r. tanárnak a párizsi világtár-

lat látogatására fordított 600 frtnyi költsége.

Külföldre szóló ösztöndíjúl adományoztatott :

Dr. Abel Jenő középtanodai tanárjelöltnek 600 frt,

Nagy Ernő jogtudornak 500 frt, Dr. Kornyai Bélá-

nak 600 frt, Dr. Pertik Ottonak 600 frt, Dr. Neu-

pauer Sándornak 300 frt, Dr. Ridl Frigyesnek 600SRQPONMLKJIHGFEDCBA

fr t és Dr. Csillagh Gyulának 600 fr t,

Magántanári jutalmat nyert:

Dr. Haberem Jonathán 1200 frtot,

Dr. Bászel Aurel 1000 frtot,

Dr. Pasteiner Gyula 800 frtot,
Dr. Fröhlich Izor 600 frtot, és

Dr. Gruber Lajos 400 frtot.

A quaestor 300 frtnyi, a quaesturai ellenőr 200

frtnyi jutalomdíjt nyert.

Segélyül engedélyeztetett : a két könyvtári díj-

noknak egyenként 50 frt, Roth Mihály ásványtanin-

tézeti praeparator-szolgának 125 frt, Weber Róbert

vegytanintézeti gépésznek 60 frt , Jarolin József

vegytanintézeti fűtőszolgának 40 frt, Hadák János
könyvtári szolgának 40 frt, a bölcsészetkari segéd-

szolgának 50 frt, Diósy István szolga özvegyének 60

frt és J ablonszky András rectori pedellusnak 80 frt.

Egyetemünk múlt évi összes szükséglete 468,000

frtnyi költségből állott, melyből 247,916 frtot annak

saját vagyonának jövedelme fedezett, 220,484 frtot
az állam pótolt.

És most, mielőtt egyetérnünk kormányát utó-

domnak átadnám, köszönetet mondok összes tisztelt
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tanártársaimnak, kiknek bizalma nemcsak reám bízá

azt, hanem annak vitelénél is támogatólag kisért ;
köszönetet mondok az egyetemi tanács nagyérdemü
tagjainak azon folytonos jóakaratért és rokonszenv-

ért, melylyel működésemet megkönnyíteni és elő-

mozdítani kegyeskedtek ; legteljesebb elismerést nyil-
vánítok egyetemünk lelkes polgárságának, mely a

mellett, hogy ifjúsághoz illő fogékonysággal viselte-

tett a kernak eszméi és eseményei iránt, férfiasan

higgadt magatartással igazolta maga értékét és ben-

ne helyezett bizalmamat, díszítette rectorátusomat ;
érdemlett elismerséf nyilvánítok végre intézünk állan-

dó hivatali személyzetének buzgó és szakavatott mű-
ködéséért.

Felhívom az actuál magistratura ez évben vise-

lésére hívatott tisztelt tanártársaimat ezen székek

elfoglalására, Nagyságod pedig fogadja kezemből a

rectori jelvényt azon őszinte kivánattal , miszerint

azt egyetemünk javára és saját dicsőségére viselhesse.
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TOLDALÉK .

AZ EGYETEMI TANÁROK ÉS TANÍT6K

IRODALM I M UNKÁSSÁGA

I. HITTUDOMÁNYI KAR.

DR. BÁRÓ HORNIG KÁROLY RT.

A .Religio"-t szerkesztette.

DR. STANCZEL FERENC RT.

A .Religio" egyházi folyóirat rendes belmunkatársa.
A kereszténység és a népjog.SRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ Eminentiája megnyitó

beszédének méltatása a sz. István-társulat nagy-gyülésén.
Ezenfelül 98 kisebb cikk ugyancsak a •Religióban. "

II. JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR.

DR. WENZEL GUSZTÁV NY. RT.

Értekezéseket olvasott az Akademiában, és közölt ilye-
ket a .Századokban" is.

DR. KONEK SÁNDOR NY. RT .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Tengeri kereskedelmünk érdekei. " Nemzetgazdasági
szemle 1878. évfvlyam 1. füzetéhen.
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DR. KAUTZ GYULA NY. R'r.

Három nagyobb terjedelmű közgazdasági értekezést tett
közzé (illetőleg adott elő a tud. Akademiában) a .Budapesti
Szemle" és a •Nemzetgazd. Szemle" folyóiratokban.

DR. ApÁTHY ISTVÁN NY. RT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anyctgi és alaki váltójog két kötetben.
Tételes európai nemzetközi jog, befejezés

DR. SCHNIERER ALADÁR NY. RT •

• A magya?· büntetőtö?·vény magyaloázata", első füzet.

DR. HERCZEGH MIHÁLY NY, RT.

1. Magánjogi codificatiónk hajdan és mosi. Megjelent a
.Jogtudományi Közlöny" -ben és külön lenyomatban aFranklin
társula tn ál.

II. Függelék'a .Magyar családi és öröklési joghoz", ki-
egészítve a hétszemélyes tábla és illetőleg a legfőbb ítélőszék
családi és öröklési jogi döntvényeivel. tárgyak szerint csopor-
tosítva. Megjelent az .BJggenberger czég kiadásában.

DR. SÁGHY GYULA NY. RT.

Egy értekezést irt a "Gerichtshalle" című jogi szaklap-
ban, mely külőn lenyomatban is megjelent, és egy értekezést
a "Grünhut" -féle Zeitschrift für das Prioai- imcl ö/fentliche
Recht der Gegenwart című folyóiratban.

DR.SRQPONMLKJIHGFEDCBAV ÉCSEY TAMÁS RT.

1. A kéz jelentősége a római, germán' és magyar jog-
ban. 1877.

2. Közoktatási szemle. Az egyetemböl. 1877.
3. A Digesták 50-ik könyv Lő-ik cím 1., 3. és 4-ill: töre-

dékeinek magyarázata. 1878.
4. Birálatos cikk Mendthal: Über den Begriff des Be-

sitzes című munkájáról. 1878.

5. A döntvény jog. 1878.
6. A távirat a szerződéskötés szempontjából. 1878.



19

DR. WEISZ BÉLA MT.

A nemzetgazdaságtan nehányalapkérdéseinek jelenlegi
tárgyalása a külföldi tudományban. Budapest. Ráth Mór. 1877.

Bevezetés a gazdaságtödénetbe. 1. A gazdaságtörténet
és a nemzetgazdaságtan. II. A gazdaságtörténet főbb mozza-
natai 1500 óta. Budapest. Ráth Mór. 1877.

A tanoncügy fejlődése Angliában Breutaur nyomán.
(Budapest 1877.)

Die Lehre vom Einkommen, első cikk. (Zeitschrift fül'
Staatswissenschaften, Tübingen 1877.)

Colbert, (Nemzetgazdasági Szemle 1877.)
Újabb irányok az angol nemzetgazdaságtanban. (Ugyan-

ott 1877.)
A községi pénzügyről. (Ugyanott 1878.)
A fővárosi egyesületek statistikája. (A fővárosi stat. havi

füzetei 1877.)
A fővárosi árúforgalom statistikája. (Ugyanott 1878.)
Az 1877.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévi építkezések statistikája. (Ugyanott 1878.)
A budapesti részvény társulatok részvényeinek árfolyama

és osztaléka, valamint egyéb értékpapirok árfolyama az utolsó
tiz év alatt. (Ugyanott.)

Az ipartársulatok Budapesten. (Ugyanott.)
Die Entwickelung des ungarischen Unterrichtswesen

im letzten Desennium. (Unsere Zeit, Lipcse 1878.)
Azonkivül készített a budapesti kereskedelmi és ipar-

kamra megbizásából jelentést az országi kereskedelmi statis-
tika szervezéséről, és irt egyéb cikkeket a következő folyóira-
tok és lapok számára: Statistische Monatsschrift (Bécs),
Holtzendorff's Jahrbuch für Gesetzgebung und Volkswirth-
schaft (Lipcse), Hildebrand's J ahrbücher für Nationalökono-
mie und Statietik (Jena), Social-Correspondez (Dresda), Nem-
zetgazdasági szemle. Fővárosi statistikai hivatal havi füzetei,
Magyar tanügy, Közigazgatási lapok, Hon, Pester Lloyd.

DR. NAGY FERENC lifT.

A kereskedelmi társaságok jogi természete, különös
tekintettel a főbb európai törvényhozásokra. (Külön lenyomat

2*
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a Magyar Igazságügy IX. kötetböl.) Budapest Zilahy Sámuel
bizománya. nagy 8-rét 155 lap.

A különbözeti ügyletek kereshetősége. (Jogtudományi
Közlöny. 1878. évfolyam, 21. és 22. sz.)

Ezenkivül több birálat a .Jogtudományi Közlöny"-ben,
.Magyar Igazságügy" -ben, és .Magyar Themis" -ben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sajtó ala tt van:

A magyar kereskedelmi törvény, kapcsolatban az összes,
arra vonatkozó, azt kiegészítő vagy módosító specialis törvé-
nyekkel és rendeletekkel, valamint a m. k. Curia legf. itélő-
széki osztályának döntvényeivel. Kiadja Zilahy Sámuel.

Ill. ORVOSI KAR.

DR. LENHOSSÉK JÓZSEF RT.

1. A mesterségesen eltorzított koponyáln·ól általában,
különös en pedig egy Osongrádon és Székely-Udvarhelyen
talált ilynemű makrocephal és egy Alcsuthon talált barbar
kerbél származó kopouya.

Három fénynyomatú táblával és a szövegben tizenegy
fametszetű és öt ónlemeznyomatú ábrával.

Akademia évkönyvei XVI. kötetének II darabja ésSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü -

lön kiadásban.
2. Die künstlichen Schadelverbildungen im Allgemeinen

und zwei künstlich verbilelete makrocephale Sohadel aus
Ungarn, sowie ein Sohadel aus der Barbarenzeit Ungarn's.

Három fénynyomani táblával és a szövegben tizenegy
fametszetű és öt ónlemeznyomatú ábrával.

3. Des déformations artificielles du cráne en général, ele
celles de deux cránes macrocéphales trouvés eu Hongrie et
d'un cráne provenant des temps barbáres du méme pays.

Három fénynyomatri táblával és a szövegben tizenegy
fametszetű és öt ónlemeznyomatu ábrával.

4. Tizenhat súlyos büntettes koponya. Közegészségügy
és törvényszéki orvostan. Melléklet az •Orvosi hetilap" 20-ik
számához.
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5. Lenhossék József egyetemi tanár leiró és tájbonctani
intézetéből.

Az arcidegból származó fejbicentő idegről, továbbá a
nyelv és állszakideg közötti összeköttetésről. Fiukelstein Adolf
bonctani demonstratortöl. Orvosi hetilap. 35. sz.

DR. KORÁNYI FRIGYES RT.

Újabb adatok a májburkony kór- és gyógytanához.
Orvosi hetilap 1877, 48-ik sz.

La Therapie du Typhus, Archives générales de Therapie.
Páris 1878, juniusi füzet.

További adatok a májburkony kér- és gyógytanához.
Orvosi hetilap 1878, 13-ik sz.

DR. SCHULEK VILMOS RL.

Közlemények az egyetemi szemkórodából :
1. A kéroda hályogmütétei az 187zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGir . tanévben, J~(hász

Lajos tr-tol. Orvosi hetilap .Szemészet" 1878. 1. és 2. sz.
2. Kimutatás a budapesti szemkóroda forgaImáról az

1875/6. tanévben Imre József tr.-tól. Orvosi hetilap .Köz-
egészségügy" 1878.4. S2'.

3. Kimutatás ugyanazon kóroda forgalmáról 1876/7-
tanévben, Juhász Lajos tr.-tól, Orvosi hetilap .Közegészség-
ügy" 1878. 4. és 5. sz.

DR. HASENFELD MANÓ MT.

1. Szliács , fürdőgyógyhely Zólyom mellett. (Tájképi,
történeti, földtani, természettani és vegytani tekintetken,
élet- és gyógytani hatásairól. ) II. kiadás.

2. Der Kurori Szli ács, naclist Neusohl in Ungarn. (In
topographischer, historischer , physicalisch-chemischer Hin-
sicht seine physiologischen und therapeutischen Wirkungen.)
Ill. Auflage.

3. Eauo: ferrugine~(ses thermales de Szliács. (En Hongrie.)
Seconde édition.
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4. Sebészeti észleletek az 1877 -diki fürdőidényról. Meg-

jelent az .Orvosi Hetilap"-ban.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . A .vaginismus"-ról. Megjelent az •Orvosi Hetilap "ban.

DR. KÉnI KÁROLYMT.

1. Gerincagyi heveny és idült progressiv hüdések. (Orvosi

Hetilap 20. sz. 1877.)

2. Sulyos hurtdos sárgaság, szívhüdés folytán halál. (O.

H . L . 50. sz. 1877.)

3. Féloldali fejfá jás, bujakóros egyénnél. (O. H. L. 52. sz.

1877.)

4. Mérgezés maró higanynyal, felhágó hevenyhüdés folytán

halál. (O. H. L. 5. sz. 1878.)

5. (Sajtó alatt) Féloldali gerincagyhüdések.

DR. SLHWIMMER ERNŐ MT.

Az 1877/8. tanév alatt megjelent dolgozafai a követ-

kezök.

1. Adat a késői örökölt bujasenyv kórtanához. Orvosi

hetilap 1877. 40. sz.

2. A szájür önszenvi nyáktelepei. Négy szín- és egy

kőnyomatú táblával. Budapest, Grill K. bi.zományában 1878.

(6 ivnyi füzet.)

3. Die idiopathischen Schleimhautplaques der Mund-

höhle. Leukoplakia buccalis. Wien, 1878. Braunmüller (122

Seiten uud 5 Tafeln).

4. Neue Erfahrungen über Syphilis und Quecksilber-

krankheit von Dr. Güntz. Dresden, 1878. Birálat a .Pest.

med. Presse" 1878, 12. sz. lapban.

5. Alexander von Tralles. Originaltext und Űbersetzung

von Dr. Puschmann, Wien, 1878. Birálat a •Wien. med.

Blatter" 1878, 11. és 12. sz. lapjában.

6. A himlővel járó hegképződés elleni újabb gyógy-

eljárás. Orvosi Hetilap 1878, 24. sz.

7. Über ein Heilverfahren zur Verhütung von Blatter-

narben im Gesichte. Wien. med. Wochenschrift 1878, 25. és

26. sz.
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DH. ANTAL GÉZA MT.

1. Kisérleti tanulmányok a petefészkek edényeinek tö-
meges lekötésére (Massenligatur). Orvosi hetilap.

2. ExperimentelIe Studien über die Massenligatur der
Gefasse der Warzen. (AlIg. med. Central-Zeitung 1877 Nr. 12.)

3. A húgycsőtükör értéke a húgycső idült lobos bántal-
mainak kőros mérésére s gyógykezelésére vonatkozólag. (Or-
vosi hetilap 1878. 18-19. sz.)

DH. THANHOFFEH LAJOS MT.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tenyészbénaság lényege. Magyarul s németül, kiadta
a földm., ipar- és keresked. miniszterium.

2. Jelentés külföldi ~ttazáSCt ala tt tett tapaszta la ta iról,

kiadta a földm., ipar- és keresked. miniszterium,
3. A gyuladás'ról. Orvosi hetilap, és németül a berlini

Centalbiatt f. d. med. Wissensch.
4. A táplálkozásról, három népszerű előadás. Kiadta a

természettudományi társulat.
5. Az érverésről kéziratban a m. tud. Akademiánál s

németül sajtó alatt a Voit és Pettenkofer által szerkesztett .

Zeitschrift f. BiologieSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű folyóiratban.

DR. STILLEH BERTALAN MT.

1. Zum Synchronismus zweier acuter Exantheme. (Wie-
ner mediz. Wochenschrift 1877. 39. sz.)

2. Über Menstrual-Exanthe~e. (Berliner klinische Wo-
chenschrift. 1877. 50. sz.)

3. Aerztlicher Nachwuchs. (Birálat Dumreicher bécsi
tanár e című röpiratáről : Über die Nothwendigkeit von

Reformen des Unterrichts an den med. Facultaten Öster-
reichs. (Pester Lloyd 1878. 6. sz.)

DR. ELISCHEH GYULA ilU'.

1. A nem-terhes méh helyzetváltozásairól , tekintettel
kezelésükre. (Orvosi hetilap 1878. évfolyam.)

2. A nem terhes méh ürbeli szereléséről, (Ugyanott.)
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3. Über intra uterine Behanrllung des nicht graviden
Uterns. (Előbbi cikk német fordítása.) Pester mediz.vchirur-
gische Presss 1878.

4. Értekezések, kivonatok s ismertetés ek a "Oentralblatt
für Gynaecologie" -ben 1878. folyam.

ID. DR. PURJESZ ZSIGMOND MT.

1. Magyarra fordítottam:
a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHeitzmann O és J. "A sebészi kór- és gyógytan alap-

vonalai"SRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű munkáját (megjelent az Eggenberger-féle
könyvker. kiadásában). Továbbá:

b) Hooke P. H. "A szülészet c6lapvonalc6i" című munká-
ját (Franklin-társ. kiadása).

2. Szerkesztett em :
c) "Orvosok zsebnaptárát" az 1878. évre (Eggenberger-

féle könyvkeresk. kiadása).

DR. BELKY JÁNOS MT.

1. A müleges borok kérdésében.
2. A fuladási tüdővérbőség.

3. A törvényszéki orvostan tanításáról.
Az Orvosi hetilap közegészségügy és törvényszéki or-

vostani mellékleteiben.

IV. BÖLCSÉSZETI KAR.

DR. TH A N KÁROLY RT.

A Gramme-féle dynamo-elektricus gépről. Két előadás.
Megjelent a "N épszerü természettudományi előadások gyüj-

teményében". Budapest 1877.
Az 1877 /s-ik évben a m. k. egyetem vegytani intézeté-

ben mint haladottak foglalkeztak a következő tudományos
kérdések tanulmányozásával:

1. Dr. Rik Gusztáv a városligeti artézi kut gázainak
vegyi elemezése.
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2. Dr. Rik Gusztáv. A vegyérték tanának történeti fej-
lődése 1875-ig. Megjelent Műegyetemi lapok 25. és 26-ik
füzetéhen 1878.

3. Koch Ferenc a szénsav sürűségéuek változása a hő-

mérsékkel,

4. Hoffer József és Csulak Lajos a pécsi és cardiffi
hőpercek összehasonlító vegyi elemezése.

5. Kaleczinszky Sándor, a rankherleini ásványviz ele-
mezése.

6. Fodor Miklós, különféle hazai ásványok elemezése.
7. Bricht Lipót, a delerit elemezése-

8. Schweiger Philibert és Greisiger Róbert, a vaj savas
benzyl vizsgálata.

9. Major Endre a phosphor és arzensavnak sói magne-
sium, methyl- és aethylammóniummal.

10. Halász Ágost a megüríthetö gázok sürüségének vál-
tozása a hőmérsékkel.

11. Dr. Ilosay Lajos a china égvénydékek kémhatásai-
nak összehasonlítása, továbbá ezüst higanyfoncsorok elő-
állítása.

12. Kovács Elek egyik rank-herleini ásványviz elemezése.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

D R . S ZA B Ó JÓ ZS E F R T .

A belföldi bányákban termélt burkolát-kövek kőzettani
vizsgálatáról a fővároshoz beadott és külön füzetben kiadott
jelentés.

Ugyanezen tárgyról pótj elentés.
Adatok a moraviczai ásványok jegyzékének kiegészít é-

séhez. Az akademiánál megjelent amath. s természettudo-
mányi közleményekben. 1878. XV. kötet,

Ásvány tan a szemléleti s gyakorlati mödsser alapján,
középtanodai alosztályok számára. Második újból átnézett
kiadás. Budapest, 1878. Franklin-társulat.

Classification et chronologie des roches éruptives ter-
tiaire de la Hongrie. (Examen ele cette question: la compo-
sition mineralogique de ces roches peut-elle indiquer Ieur
age ?) Párisban tartott előadás 1878. sept. 3-án a nCougres
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géologique internationale" ülésén, melynek közleményében
meg fog jelenni.

Petrographiai s geologiai tanulmrínyok Selmec kör-
nyékéröl. Három elöadás a magyarhoni földtani társulat ülé-
sén. Megjelent a .Földtani közlönyben" , 1878. Budapesten, a
Légrády testvéreknél.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHuek. a görög világból. (Dodóna fölfedezése. Praxiteles
szobra. Korais hamvai. Nevelési társaság Thessalonikában.
Cyprusi érmek. Mistriőtis Plátója. Az Odyssea hangsulyozó
versekben. Smyrnai tanulmány. Papachigópulos története.
Dante pokla görögül. Shakespeare három tragoediája görögül.)
Egyetemes philologiai közlöny. 1877. VII. füzet.

2. Könyvismertetés. (iJhAoAoylxa IIá(!é(!ya < [JtA{nnOV

> Iwávvov. Athén 1874. - A6ywr;; 'E(!,uiir ;; -UnD K6v7:0v. Athén

1876.) Egyetemes philologiai közlöny. 1877.SRQPONMLKJIHGFEDCBAvm . füzet.
3. Dt'ámai irodalom az új görögöknél. (Budapesti Szemle,

1877. 30-ik sz. november-decemberi füzet.)

4. Könyvismertetés. C A-8-íJVawlJ, (Júyy(!a ,upa né(!1O{}lr.6v,

Athén 1876-1877. - 011(!a 'ix/ír ;; yAW(J(JOAOYlr./ír ;;VI,IIl; TcVxOr;; <2

vno IIéTéAii. Athén 1876.) Egyetemes philologiai közlöny. 1877.

IX.- X. füzet.
5. Tengeri betegség az ó görögöknél. (Egyetemes philolo-

giai közlöny. 1878.1. füzet.)

6. Görög jelentés a Galatéa magyar előaclásáról. Fordítás
az 'H(!éé(!a címü görög hirlapból. (Hon 1878. 20-ik sz.)

7. Schliemann és neje a görög nyelvről. (Egyetemes phi-
lologiai közlöny. 1878. IV. füzet.)

8. Hírek a görög világból. (Leletek Spártában. Mylonás
Phidiasröl. Lampros a palaeographiáról. Pantazis Thukydi-
dese és Virgiliusa. Piniator metrikája. Kappótisz összehason-
lító nyelvészete. Moschális a szentirási szónoklatról. Antonia-
dis tragoediája. 'I'rikupis a becsületrend nagykeresztese. Gö-
rög tanodák Macedóniában és Thráciában. Görögország török
lakosai. Freeman lthakában. Görögország gymnasiumai.)
Egyetemes philologiai közlöny. 1878. IV. füzet.
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9. Hírek C6 g010g világból. (Görögök és bolgárok. Az
Akropolis török tornya. Moliere Amphitryonja görögül. A
bolgárok története Kokkónistól. Lampros a XU-ik ezazadbeliSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A thénről. Középkori görög költemények. Verses fölirat a
leuktrai ütközet emlékére, A mykénei ásatások folytatása az
athéni archaeologiai társaság által. Athéni ásatások. Ú j folyó-
irat. Kleopatra tűje.) Egyetemes philologiai közlöny. 1878. V.f.

10. Könyvismertetés. ('Iov},tCOJor; Ó Il« f2a (Jéa:IJr; . lIoÍlJPa

of2apaux6v -UnD KJ..,É,wvor; 'Payxa(Jíí. Athén 1877.) Egyetemes

philologiai közlöny. 1878. VI. füzet.
11. Az ewrópai TÖ1'ölwrszág néprajzához. (Ellenőr, 1878.

341. sz.)

12. Görögország fejlődésé'i'ől, (Ellenőr, 1878. 356. sz.)

DR. HATALA PÉTER RT.

, Mohammed élete és tana. Budapest, VIlI. 207. 1. Lampel
Róbert könyvkiadása 1878 .

•Adós és hitelező, kalmár és vevő C6ZC6rab beduin költé-

seetben," Arab költemények magyar prózában. Petőfi-Társaság
lapja. 1878. II. félév, 4. sz.

DR. GREGUSS ÁGOS1' RT.

1. Greguss Ágost Meséi. Kiadta az Athenaeum. Buda-
pest. 1878. Kis 8-rét. 192.1.

2. Gregusa Ágost Meséi. Külön kiadás az ifjuság szá-
mára. Kiadta az Athenaeum. Budapest, 1878. Kis 8-rét. 152.1.

3. Shakespeare betegei, különösen elmebetegei. A Kis-
faludy-Társaságban felolvasott értekezés.

4. Széptani és szépirodalmi közlemények különféle folyó-
iratokban .

. 5. Szerkesztette a Kisfaludy-Társaság kiadványait.
6. Az aesthetika kézikönyve. (Munkában, a Kisfaludy-

Társaság megbizásából.)
7. Shakespeare élete és művei. (Munkában a M. Akade-

mia megbizásából.)
8. Moliere Tudós nőinek fejtegetése. (Munkában. A

.Jeles irók iskolai tára" számára.)
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DR. HUNFALYY JÁNOS RT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Egyetemes fölclrctjz a középiskolák használatára. T. füzet
4-dik kiadás, IIr. füzet 2-dik kiadás. Budapest, Athenaeum
tulajdona, 1878.

Kis fölclmjz, harmadik kiadás, Budapest, 1878.
Elnöki jelentés a földrajz terén 1877 -ben tett felfedezé-

sekről és munkalatokröl : a Földrajzi Közlemények 1878-diki
évfolyamában.

Egyes földrajzi értekezések és tudósítások a Budapesti
Szemle, Földrajzi Közlemények és Természettudományi Köz-
löny című folyóiratokban.

DR. GYULAI PÁL RT.

Vörösmarty életra jza . Második javított és bővitett kiadás.
Budapest, 1878.

Folyóimtokban: Emlékbeszécl Kt'iza János felett. A IGs-
faludy-Társas1ig évkönyveiben. Új folyam XIII-ik köt, Birála-
tok, polemiák a Budapesti Szemleben és fővárosi lapokban.

Seerkesetéssk : Buclapesti Seemle. A m. tud. akadémia

megbizásából 1878. 6 füzet.
Értekezések a nyelv- és széptuclományok kor éből. Az aka-

c1emia I-ső osztálya rendeletéből VII. köt.

Olcsó Könyvtár. Budapest, 1878. 48-65. füzet,

PONORI THEWREWK EMIL RT.

Egyetemes philologiai Közlöny egyik szerkesztője. E
közlönyben megjelent tőle az 1877/8. tanév ideje alatt:

Meleagros 2" 31., 51., 73., 84., 94., 96., 97., 104., 113.
115. és 121. számú költeményei magyar fordításban. ~.1., 1.
szövege helyreigazítva. - Oatullus 84. 101. ford. Anthol. Lat.
787. R. ford. - Odyss. I. 50. az I. évf. 403. s kőv. lapjain.

Elnöki jelentés a budapesti philologiai társaság 3. évi
működéséről az r. évf. 408--416. lap. Külön is megjelent.

A Festus Pauli-féle Corvin-Codex, a II. évf. 4-12. lap.
Ugyanaz németül rövidebben a Liter. Berichte aus Ungarn.
II. köt. 97 -1 03. lap.
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) 1 1 1 " C l . . tI .AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXéY.7:CtVé 7rCt7:éQC( f{JMOJ!. -SRQPONMLKJIHGFEDCBAJS O ronai ISmere en versel,
a II. évf. 63. lap. - Egy Plantushoz való glossa: a Il. évf.
244. lap.

A Magyar NyelvőrEDCBAII. évfolyamában: talan-telen, a 195
s köv, lap. - Látab a 247. lap. - Hogy szólnak az állatok?
a 286. és 335. lap. - Alatt a 293-301. lap.

A Nyelvtudományi közlemények XIV. 209-264.
Codex Festi brevinti Oorvinus. Külön is megjelent.

DR. HEINRICH GUSZ'l'ÁV RT.

1. Önálló könyvek:

1. Néme: balladák és románcole bevezetéssel és magycwá-

saitol. 1. Rész: Bevezetés. Bürger, Goethe. Budapest, 1878.
Franlrlin-társulat.

2. Deuische Verslehre, zunachst für höhere Lehransta lten.

Második, igen bővitett kiadás. Budapest, 1878. Franklin-társ.
3. Deutsches Lesebuch für höhere Lehrunstolten: 1. kötet,

Negyedik, javított és bövÍtett kiadás. Budapest, 1879. Lam pel
Róbert.

4. Kazinczy Ferenc, Bácsmegyei gyöt,'elmei. Bevezetéssel
és jegyzetekkel ellátta. Budapest, 1878. (Olcsó könyvtár).
Franklia- társulat,

5. Bán7c-bán a némei költészetben. Irodalomtörténeti ta-
nulmányok. Budapest, 1879. Franklin-térsulat.

6. Sserkeseii (P. Thewrewk Emillel) az Egyetemes Phi-

lologiai Közlönyt. Budapest, 1878. II. évfolyam. Weiszmann
testvérek.

2. Folyóiratokban :

Az Egyetemes Philologiai Közlönyben : 1. Az 1. évf. 8.
füzetében: A Nibelungmonda német feldolgozásai. - 2. U. o.
9. füzet: Legújabb 'I'ristan-irodalom, - 3. A II. évf. 4. füze-
tében: Klingsor aus UngerIant. -- 4. U. o. 5. füzet: Nicolay
Bánk-bán-balladája. - 5. U. o. 6. füzet: Bornemisza Péter
Electrája. - 6. U. o. 7. füzet: Az .ephesusi matrona törté-
nete" a magyar irodalomban.

A Figyelőben: 1. A IV -dik kőtetben három cikk Kazin-
czy Bácsmegye Ieveleiről. - 2. Az V. kőtet 2. füzetében:
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Valkai Bánk-bán-éneke. - 3. U. o. 4. füzet: Poncianus
Historiája. (Historia Septem Sapientum.]

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapesti Seemlében: 31. sz. Goldziher J., der Mythos
bei den Hebráern ; - 32. sz. Halen J. G., Sagwissenschaft-
liche Studien; - 33. sz. Frenzel K., Berliner Dramaturgie sz.
munkáinak ismertetése.

A Literarische Berichte oue Unqar» c. folyóiratban 1878.
1. füzetben: Ungarische Dichtungen in deutscher Gestalt.

A Fővárosi Lapok-ban: 1. 1877. 244-246. sz. Anémet
regény zsengéi. Három cikk. - 2. 253. sz. Egy új-görög-
dráma. - 3. 1878. 127. sz. A humorról. - 4. 160. sz. Gogol
legszebb beszélye. - 5. 196. sz. Egy német Bánk-bán-regény.

A Pesti Napló-ban: 110. sz. Nicolai Frigyes hazánkról,
178l.

A Nemzeti Hirlap-ban, 1878. 194. és 196. sz. Szegedi
"Theophaniája". Legrégibb drámai irodalmunk történetileg.

Azonkivül egyéb ismertebesek és bírálatok a nevezett
folyóiratokban és lapokban, valamint a Pester Lloyd-ban és a
Magazin fÜ1' die Eitercda» des Auslandes-ben.

BARTAL ANTAL MT.

1. Latin olvasókönyv Livius és Ovidiusbél. Budapest.
2. Latin mondattan. Budapest. Mind a kettőt kiadta az

Eggenberger-féle könyvkereskedés.
II. Sajtó alá készül: Bevezetés az összehasonlító nyel-

vészetbe Eggernek "Notions élémentaires de grammaire com-
parée" eímű könyve nyomán.

HABERERN JONATHÁN MT.

a) A mint C urtius 1nondatta1~át már elébb Gerth átdol-
gozása alapján új fordításban hoztam, úgy 1877-ben azon
voltam, hogy tanodáink "Cm·tius görög nyelvtan ának első
részét - az alaktant" a 11-dik eredeti kiadás javításaival és
bövítéseivel nyerjék. A hatodik magyar hiadás a müvet újra a
mindig tökéletes ülő eredetinek magaslatára emelte.

b) Az aristotelesi metaphysika fordításának átvizsgálá-
sával, mely réges-régen foglalkodtatott, s melyen évek során
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át szívös kitartással, nagy gonddal, vizsgálgató kőrültekintés-

sel, de lankadatlanul dolgoztam. most valahára kész lettem.
EztSRQPONMLKJIHGFEDCBA::L Z örömet az akademia 2-dik osztályának oktober elején
tartott értekezleteben ki is jelentettem, és reménylem, hogy
ez a munka is az Ethika megtiszteltetésében fog részesülni.

DR. GOLDZIHER IGNÁC MT •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•A nyelvtudomány tÖ1,ténetét'őlaraboknál. Irodalomtör-

téneti kisérlet." (Külön nyomat a Nyelvtudom. közlemények
XIV. kötetének 2. és 3. füzetéből.) 'Budapest 1878 .

•Matth. VII. 4. in der mtthammeclarischen liitera tur"

(Zeitschrift der D. M. G. XXXI. köt, 3. füzet .
• Übcr muhammedanische Polemi7c gegen Ahlal-kitáb."

(U . o. XXXII. kötet 2. füzet.)
•Az összehasonlító vallástt~domány médseere." (Magyar

Tanügy VII. évfolyam 4. füzet.)
Mecsetek; 'sseniek: si1ja i és a muhctmmedán főiskola Kai-

'j,óban.(Az Ebers által kiadott •Aegypten in Bild und Wort"-
ban.)

BODNÁR ZSIGMOND MT.

1. Egy nagyobb kimerítő irodalomtörténet, melyből

mutatványok jelentek meg különféle lapokban.
2. Szász Károly •Salamon " c. költeményének bírálata.
3. "Urania" című hosszabb értekesés Kármán és Pajar

mult századi folyóiratáról.

SZENTKATOLNAI BÁLINT GÁBOR MT.

Alulirtnak 1877 -dik év folyamában megjelent munkái
ezek:

1. Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén.
2. Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. Ill-dik füzet. Ka- '

záni-tatár nyelvtan.

DR. GRUBER LAJOS MT.

A november havi hullócsillagokról. lVI.Tud. Akadémiai
értekezés. VI. kőtet V. sz. 1878.

Les étoiles filántes pendant la pretuiere moitié du 110~
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vembre. (App. Astr. al Vol. VIlI. d. Memoria d. Soc. degli
spettrosc. italiane. Palermo, 1878.)

Dr. Gruber L.és Kurlánder J. Az 1874. V. (Borelly-féle)
üstökös definitiv pályaszámítása. M. Tud. Akademiai érteke-

zés. VI. kötet ill. szám. 1878.

DR. CZOBOR BÉLA MT.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Magyarország középkori várai." A "Századok" címü
folyóirat 1877. évfolyamában és innet külön nyomat gyanánt
1878-ban, 8-rét, 40. lap.

2. "Pecsétein7cfontosságáról a hazai történelem-tudomány-

ban." Felolvastatott a nagyváradi műkiállítás 1878. évi május
5-én tartott nyilvános közülésén. (Magyar Korona II. évf.
137-140. számaiban.)

3. "A hazai régészetről és leletekről." Tartatott az egye-
temes tanítógyülés tagjai előtt 1878. augusztus 20-án. (Ma-
gyar Korona II. évfolyam 192. sz.) _

4.• Ipolyi Arnold: A beszterczebányai egyházi műem-

lékek története és helyreállítá sa. " Könyvismertetés a .Száza-
dok" 1878. évf. V. füzetében (432-445.)

5. De Rossi "Il museo epigrafico cristiano Pio-Latera-
nense." című munkájának ismertetése. Archaeologiai Értesítő,
1877. évf. (Xl. kötet) 354-358. l.

Különféle szakbeli cikkek az "Archaeologíei Értesítő"
és "Kath. Hetilap" 1877. és 1878. évfolyamaiban.

DR. BÁNÓCZI JÓZSEF MT.

A Nyelvőrben "A bölcselet magyar nyelve" címő cikk-
sorozatot folytatta, s ugyanott több rendbeli népnyelvi adatot
is közölt. - Az Akademiaban bemutattatott "Egy régi magyar
szó a philosophiában" c. tanulmánya, mely a Nyelvtudományi
Közleményekben meg is jelent. - Az Akademia megbizásá-
ból fordított History of Philosophy by. G. H. Lewes-böl meg-
jelent a második kötet. - Révay Miklós Élete és Munkái címü

művével elnyerte az Akademia 100 aranyos Fraknói-Horváth
díját; e munka az Akademia Könyvkiadó VállalatábanSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ele-

nik meg.


