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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZ E G Y E TE M TÖ R TÉ N E TE

NTDCCCLXXIX - LXXX- ban,

BESZÉD,
MELYLYELzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PR. JAARGÓ TIVADAR,

A CS. LIPÓTREND LOVAGKERESZTESE , SZ. Mnr., BÖLCSÉ.3ZET-, ORVOS- ÉS

SEBI~SZTUDOR, SZÜLÉSZMESTER, AZ ÁLLAT'l'AN És ÖSSZEHASONLÍTÓ BONC-

'rAN NY. R., AZ ORVOSI KARNÁL A SZÖVETTAN NY. RIC. TANÁRA; AZ

ÁLLA'l"l'ANI É,; Ö3SZEJIASONLÍTÓ BONCTANI INTÉZET ÉS GYÜJ'l'EMI~NYTÁR

IG.\ZGA'l'ÓJA; AZ ORSZ. KÖZOKT. 'l'ANÁCS TAGJA; A M. 'rUD. AKADÉMIA,

A M. TUD. AKADl;;MIA TERnIÉ3ZETrUDOMÁNYI ÁLLANDÓ BIZOT'rSÁGÁNAK,

A BÉCSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYTANI TÁR3UL,IT, A BUDAPESTI KIR. ORVOS-

EGYLET RENDES, AZ ORSZ. EGÉ3Z31;:GÜGYI TANÁCS RENDKIVÜLI, A GYU-

NASIUMI 'l'ANÁRVIZSGÁLÓ BIZOTTSAG, A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI

TltR,;ULAT VÜASZTMANYI TAGJA, S ÁLLATTANI BIZOT'rsÁG.(NAK ELNÓKE,

ANGOLHONBAN A "BRITISH ASSOCIA'l'ION FOR ADVANCEMENT OF SCIENCES"

KÜLSŐ 'rAG.JA, A BÖLCSÉSZETI KAR VOLT DI~KANJA, ES AZ EGYETEM

VOL'l' RECTORA

A Z EGYETEM IGAZGATÁSÁRÓL L"BJLÉPETT.





M é ly e n t i s z t e l t g y i i l e k e z e t ! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Egy éve ma, hogy a hagyományos szokásnak

hódolva rectori megnyitó beszédemben azon irány-

elvekről szóltam , melyek az egyetem haladását, s

ezzel hazánk tudományának és közművelődésének

emelését föltételezik. Ismét egycbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j évi idősz~k járult

egyetemünk történetéhez, sazon J:d:&ponthoz értem,

hogy az egyetemünk e legfőbb méIt~s:~g.;1t a nagysá-

gos rector-utódomnak átadj am. .; .'~~~":

Mielőtt ezt tenném.iutolsó tiszti köt~lességemet

kell teljesítenem, t. i. jel811tést tennem az egyetem-
nek ezen múlt évi működéséről .és ,kiválóbb esemé-

nyeiről. Jól tudom, hogy egy tánintézetnek egy évi

eseményei csak kis részét képezik élettörténetének,

de azért - úgy hiszem - mégis nem kis mérvben

jellemzők, s e szerint alkalmas és tanulságos anya-

got szolgáltatnak az egyetem belső életének ponto-

sabh megismerésére. És midőn jelentésemet a lefolyt

.év eseményeiről előterjesztem: nemcsak kötelessé-
gemet vélem teljesíteni az egyetem és magas kor-

mány irányában, hanem egyszersmind számot is kí-

vánok adni a nemzet színe előtt arról: tniképen ol-

dotta meg egyetemünk nemes feladatát a múlt tan-

évben.
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Ha, végig tekintek ezen elmúlt tanév esemény-

dús folyamán: ebben oly sok vígasztalót, sőt örven-

detest is találok anyaintézetünkre nézve, hegy bátran

elmondhatorn, miszerint egyetemünk elefolyt tanéve

méltán sorczható legszebb évei közé e haladó száza-

dunkban.
Nevezetes eseményei közül első sorban azon

ünnepről kell megemlékeznünk, melylyel egyetemünk

története egy új emlékezetes lappargazdagodott az

által, hegy a kegyelet és kötelességérzetének sugal-
latát követve, május 13-án újjáalakíttatásának szá-

zadik évfordulóját ülte meg.
Ez ünnepély történetét, melyben Önök is t.

pályatársaim, mint annak tevékeny tagjai vagy tanui

résztvettek, fölöslegesnek tartom itt tüzetesen elő-

adni, miután hű leírása az egyetemünk tanácsjegy-

zője által, rendéletemre szerkesztett, s immár sajtó

útján is megjelent részletes jelentésben úgyis olvas-

ható. Legyen elég itt csak az ünnepélynek egyes ki-

válóbb s kiemelkedő pontjaira és mozzanataira rá-

mutatnunk.

Mindenekelőtt örömmel" kell constatálnom, mi-

szerint e ritka ünnepet nemcsak hálás és megható

kegyelettel egyetemünk legmagasabb újjáteremtői

és magas pártfogói iránt, hanem egyszersmind illő

fénynyel, s a nemzet általános és élénk részvét-nyil-

vánítása mellett ültük meg.

Egyetemünk mind 811 rendű tagjain kívúl az

országos főhatóságok és kormányférfiak, egyházi és
világi méltóságok, az országgyülés tagjai, főváros

hatósága, testületekcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés intézetek, egyetemek, akadé-

miák, főiskolák és tudományos egyletek, valamint a
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főváros összes értelmes közönsége résztvettek és

osztoztak ez örökké emlékezetes ünnepélyben, mit a

. megjelent nagyszámú küldöttségek és a vendégek'

fényes koszorúja bizonyított.

És nemcsak Magyarhon és társországainak fő-

tanintézetei, ú. m. a kolosvári és zágrábi egyetemek,

a műegyetem, a jogakadémiák, a debreceni reform.

főiskola, a selmeci bányász- és erdészakadémia stb.,

hanem a birodalom másik feléből is, Bécsból a cs.

egyetem, poly technikum, és a tudományok cs. Aka-

démiája, nemkülönben Prága, Lemberg, Csernovitz,

Innsbruck egyetem ei, sőt a külföldről : Berlin, Bo-

roszló, Lipcse, München, Würzburg, Erlangen, Greifs-

wald, Heidelberg, Königsberg, Leyden, Kopenhága,

Pad ua, Coimbra egyetem ei is, részint üdvözlő átira-

tok, részint függő pécsétü díszes oklevelek által ta-

nűsították egyetemünk iránt a legmelegebb testvéri

rokonszenvet és elismerést, résztvettek tiszteletük
és szeretetük eme szép nyilvánításával ünneplé-

sünkben.

Ha már ez által is örökké emlékezetessé vált

ez esemény egyetemünk életének történetében, annál

emlékezetesebb az Felséges királyunknak egyetemünk

irányában ez alkalommal fényesen nyilatkozott ama

legmagasabb kegyénél fogva, hogy felséges személye

képviselője gyanánt ezen ünnepen fenséges családjá-

nak együt kiváló tagját, a közszeretetben álló József

Főherceg 6 cs. és kir. Fenségét volt szerencsénk
tisztelhetni.

És mi sem mutatja Felséges királyunknak hazai

egyetemünk és a magyar tudományosság iránticbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '0 -

konszenvét világosabban, mint az a tény, mely sze-
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rint kegyelmesen megengedni méltóztatott, hogy
Önnön fiát Rudolf főherceg és koronaörökös 6 cs. és
kir. Fenségét, mint a tudomány lelkes pártfogóját és
önálló mívelőjét tiszteletbeli tudoraink sorába föl-
vehettük,

De leginkább emlékezetes ez esemény egyetemi
életünk történetében azon nagy kitüntctésnél fogva,
melyben az egyetemi tanács fennállása óta most elő-
ször részesült, s mely szerint a trónörökös ő Fensége
a díszoklevelet nemcsak legnagyobb örömmel elfo-
gadni, hanem a rector vezetése alatti küldöttséget a
legszívélyesebb fogadtatásban részesíteni, s barátsá-
gos magyar vendégszeretettel megtisztelni méltóz-

tatott.
Midőn egyetemünk és a magyar tudományosság

irányában tanúsított ezen magas rokonszenvért s
fejedelmi kegyért az egyetem nevében a legbensőbb
hálánkat nyilvánítom, szívem mélyéből kívánom,

hogy tudomány-egyetemünk s hazai tudományunk
mindenkor ily mély hálaérzelmektől áthatva áldhassa
szeretett Uralkodóját.

Az ünnepély egyéb érdekes mozzanataiból itt
még csak ::tilt emeljük ki, hogy egyetemünknek ez
által szép alkalma nyilt háláját és elismerését kife-
jezni a haza és a tudomány jelesei-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés kitünőségei-

nek, mely alkalmat úgy akarok, mint a tanács örö-

mest felhasználtak, midőn a már említett fenséges
főhercegen kívül még 22 oly férfiút avatott fel 6 Fel-
sége jóváhagyása mellett tiszteleti tudorrá, kiknek
nevei hazánk, és a hazai irodalom terén szerzett
bokros érdemeinél fogva nagyobbára átaláncsan

ismeretesek.
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Ez alkalommal ugyanis tiszteleti hittani tudo-

rokká lettek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchlauct; Lőrinc, szatmári püspök, Pauer

János székesfehérvári püspök, Kruese Kruosstom. pan-

nonhalmi főapát, Knau» Nándor esztergomi kanonok,

Tárkányi Béla egri kanonok, és Czibullca Nándor köz-

ponti papnöveldei lelkiigazgató.

Tiszteleti jogtudorokká : 1J1ailáth György ország-

bíró, Zsoldos Ignác legf. ítélőszéki nyug. tanács-

elnök, Tóth Lőrinc legf. í télőszéld bíró, VCtjkay Ká-

roly, kir. ítélő táblai tanácselnök, és Horváth Boldi-

.ssár akad. tiszt. tag.

Az államtudományok tiszt. tudoraivá : Trefort

Agoston vallás- és közokt. m. minister, gróf Lónyay

JJ![enyhért a m. tud. Akadémia elnöke, és Oúngery

Antal a m. tud. Akad. másodelnöke.

Végre bölcsészeti tiszt. tudori oklevelet nyer-

tek: Arany János, a m. tud. Akad. tiszt. főtitkára,

Hunfalvy péil m. tud. Akad. r. tagja, Keleti Károly

minist, tanácsos, az országos statistikai hivatal fő-

nöke, Pulszky Ferenc a m. nemz. muzeum igazgatója,

Ssabá Károly a kolosvári egyetem ny. r. tanára,

Ssáss Károly ministerí tanécsos, Szily Kálmán és

Sstocsek József műegyetemi rendes tanárok.

Ugyanez alkalommal az egyetem 7) már 50 éves

tudort,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . m. a hittani karból: Dr. Molnár János esz-

tergomi plébánost és Kooacs Pál pozsonyi kanono-

kot; az orvosi karból: Dr. Bainsner Ferenc nógrád-

megyei főorvost; Dr. Peicsics Szilárdot a Tököly-inté-

zet felügyelőjét, Dr. Meskó Sándor aradmegyei főor-

vost, és Vojtai Károly székesfehérvári gyakorló orvost,

a bölcsészeti karból pedig Ünnényi József zalamegyei

főispánt jubilaris tudorokká nyilvánította.
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Pesz.édem kerlátolt határai nem engedik tüze-

tesebben szólanorn ez ünnepély minden mozzanatá-
ról, még kevésbé annak fontossága és jelentőségéről

hazánkra és egyetemünkre nézve. De visszatekintve

a százados jubilaeum egész lefolyására, s aZOl1meleg
és átalános részvétnyilvánúlásra úgy hazánk, mint a

külfö ld részéről, azon meggyőződésre jutunk, hogy

az eredmény ép oly örvendetes, mint megnyugtatató

reánk nézve; mert a mint egyrészt a király 6 Felsé-

gének legmagasabb elismerése mellett az egész nem-

zet elismerését és meleg rokonszenvét bizonyítá a

komoly tudományok és egyetemünk iránt; úgy más-

részt tanúságot is tett azon jó véleményről s őszinte

tiszteletről, melyet egyetemünknek fáradhatlan mun-

kassága s újabb haladása által nemcsak hazánk ha-
tárain belől, de a külföldön is tettleges en kivívni

sikerült. Mind oly tények Uraim, melyek nem cse-

kély mérvben a tanárok és tanulók testületi öntuda-

tának, becsületérzése- és tevékenységének fölébresz-

tésére is -szolgálnak.

Áttérveaz év egyéb eseményeire azok, főbb vo-

násokban a következőkben sorakoznak: A lefolyt

tanévben az egyetemi oktatással 66 rendes tanár,

13 rendkivüli, 74 magántanár. és 9 helyettes tanár

foglalkozott. Ezekhez járul még 6 tanítómester, 22

tanársegéd és 1 vívómester, úgy hogy a tanító sze-

mélyzet összes száma 19O-et tett ki.

E jelentékeny szám, melyaz 1878Jo-ki létszám-

mal (183) összehasonlítva, 7 személylyel -gyarapo-

dott, az egyes karok közt következőleg oszlik meg:
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a hittudományi karban 8 rendes és 2 helyettes ta,-

nár ; a jog- és államtudományi karban 17 rendes

tanár, 1ö magántanár és 1 tanárhelyettes ; - az

orvosi karban 1cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö rendes, 9 rendkivüli tanár, 25

magántanár és 1 helyettes tanár foglalkozott, mely

utóbbiakhoz még 16 tanársegéd js járult; végre a

bölcsészeti karban 25 rendes, ± rendkívüli, 32 ma-

gántanár, és 5 tanárhelyettes működöbt, s ezeken ld-
vül még ö tanársegéd , 6 tanítómester és 1 vívó-
mester.

Egyetemünk tanszékeit és tanári személyzetét

illetőleg a következő változások fordultak elő : A

hittudományi karnál az új szövetségi sz. irásmagya-

rázattaura ny. rendes tanárrá Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABoqnár István esz-

tergom-főegyházmegyei áldozár neveztetett ki.

Az orvosi karban egy II-ik párhuzamos sebé-

szeti kóroda és rendes tanszék állíttatván fel, erre az

orvosi kar és az egyetemi tanács ajánlata folytán

Ö Felsége ny. rendes tanárul Dr. Lumniczer Sándor

tiszt. rk. tanárt és Rókuskórházi főorvost méltózta-

tott legkegyelmesebben kinevezni.

A bölcsészeti kar és az egyetemi tanács fölter-

jesztése folytán Romtin. Sándor a román nyelv- és iro-

dalom rk. tanára neveztetett ny. rendes tanárrá,

Magántanári képesítést nyertek ez évben a jog-
és államtudornányi kal' részéröl: Dr. Láng Lajos a

pénzügytanból és Dr. Weisz Béla a statístikából, az

orvosi kai' részéről: Dr. Takács Endre az idegkórtan-
ból ; Dr. Tauffer Vilmos a szülészeti mútéttanból ; és

Dr. Puky Akos a sebész első teendőiből.

A bölcsészeti karnál pedig heten nyertek ma-

gántanári képesítést ez évben, Ú . m.
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Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAbel Jenő, a görög epikusokból ;

Dr. Meclveczky Frigyes, a bölcsészetből ;

Dr. Tolnai Lajos, a magyar irodalom történetből ;

Dr. Kaposy liucián, a philosophia történetéből;

Dr. Asbóth Oszkár, a szláv nyelv- és irodalomból;
Dr. Károlyi .Árpácl, a történelemből, és

Dr. Bihari Péter, a tapasztalati lélektanból.

E jelentékeny száma az új tanerőknek, kiknek

eddigi önálló munkálataiból remélhető, hogy egykor

anyaintézetünk és hazánk szellemi tőkéjét gyarapí-

tani fogják, annál örvendetesebb jelenség, mert a fel-

sorolt magántanárok nagyobbrészt egyetemünlmek

saját növendékei.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

É s hogy egyetemünknek, mint szaktudósokat

képező intézetnek mennyire sikerült a legmagasabb

tudományos élet feladatának megfelelni, kitetszik

azon még örvendetesebb tényből, hogy ez évben
négy jeles készültségű ifjú tagja és neveltje, t. i. Dr.

Klug Nándor rk, tanár és ifj. Dr. Purjese Zsigmoncl
magán tanár a kolosvári egyetemhez ny. rendes ta-

nárokká, Dr. Weisz Béla és Dr. Nagy Ferenc m, taná-

rok, pedig a n.-váradi kir, jogakadémia rendes taná-

raivá neveztettek ki.

A megemlítés nek egyik szomorú tárgyát képezi

azon veszteség, mely egyetemünket tagjai halálá-

ban sujtja. Egyetemünk ugyanis a lefolyt évben két

halálesetet is gyászol, mindkettőt a bölcsészeti kar

kebeléből, t. i. Heberern Jonatán m. tanárt a görög

elaseicai irodalom jeles mívelőjét, és Dr. Ribáry Fe-
rencet az ó-kori történelemnek helyettes tanárát.

Mindkét tanférfiuban a veszteséget az általuk kép-

viselt szakirodalom is gyászolja.
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Ezenkívül kegyelettel és fájdalommal kell mégzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Csengery Antalról , mint a százados egyetemi ünne-
pünk alkalmából kinevezett egyik dísz-tudorunkról
is megemlékeznünk, kit a tud. Akadémiával s mond-
hatni az egész országgal együtt egyetemünk is mé-

lyen gyászol; mert ő nemcsak a politika és a tudo-
mányos irodalom terén egyike volt a legjelesebb
férfiaknak, de egyetemünk körül isbő tapasztalata,
s bölcs tanácsai által szerzett nem kevés érdemeket.
Mondjunk áldást emlékezetére.

A tanári személyzetben az által is következett
be az évben némi változás, hogy két köztiszteletben
álló tanártársunk végleg kivált egyetemünk kötelé-

kéből, Az egyik Dr. Loubhaimer Ferenc az egyháztör-
ténelemnek 20 éven túl jeles tanára, ki a f. tanév
első felének végével a pécsi' székesegyházhozvalósá-
gos kanonokká neveztetvén ki) az egyetemtől meg-
vált, a másik Dr. Stockinger Tamás orvoskari prodé-

kán a kórodai előkészítő sebészet ny. r. tanára, ki
közel 30 évi egyetemi tanítás után saját kérelmére
6 Felsége által állandóan nyugalmaztatott. Mindkét
tanférfiú kiválólag birta tanártársainak bizalmát
és tiszteletét, mi tanári pályájuk folyamában
mindkettőjüknél a rectori és dékáni egyetemi
méltóságokra történt megválasztatásukban is nyil-
vánult.

Megemlítendő itt egyúttal) hogya Dr. Stockin-
ger Tamás által eddig képviselt, előkészítő sebészet
rendes tanszéke mint ilyen megszüntettetett , 8

helyébe a gyakorlati sebészebre nézve sokkal fonto-
sabb második, parallel sebészeti kóroda és rendes
tanszék állíttatott fel.
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Egyetemünk tanárai közől a lefolyt tanévben is

többen, és pedig legnagyobb részt a tudomány és
tan ügy -körül szerzett érdemeik elismeréséül méltó

kitüntetésben részesültek. Így Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATVenzel -Gussuio ~

jog- és államtudománykari ny. r. tanár, részben szak-

irodalmi munkássága, részben 40 évi tanári múkö-

dése közben szerzett érdemei jutalmazásául 6 Fel-

sége által magyar nemességgel "kövesdi " előnévvelcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tün tettetett ki.

Dr. Lenhossék József orvoskari ny. r. tanár 2 i)

éves tanári jubilaeuma alkalmával a Vaskoróna rend

HI. oszt. jelvényével diszíttetett fel, ezenkívül a

spanyol kir. Károlyrend közép keresztjét, valamint

az anhalti hercegi medve Albert-rendet nyerte el.

Végre 6 Felsége csekély személyem részére is a cs.

Lipótrend lovagkeresztjét legkegyelmesebb en ado-

.mányozni méltóztatott. Dr. Linzbauer Ferenc nyu-

galmazott egyetemi orvoskari tanár pedig kir. ta-

nácsosi címmel ruháztatott fel.

A magyar tud. Akadémia Dr. H'J.jnik Imre, Dr.

Jendrásik Jenő ny. r. tanárokat rendes tagjaivá, Dr.

Heinrich Gus.ztáv ny. r. tanárt, Dr. Fröhlich Izor, Dr.

Plósz Pál ny. rk. tanárokat, valamint Dr. Thanlur[er

Lajos és Dr. Károlyi Arpcíd magántanárokat levelező

tagjaivá választotta.
Fölemlítendő még, miszerint Dr. Hctjnik Imre

jogkari ny. r. tanár a magyar vallás- és tanulmányi

alapot ellenőrzö bizottság tagjává neveztetett ki.

A _ magántanárok javadalmazására a törvény-

hozás által megszavazott 4000 frtnyi összeg a le-

folyt tanévben is felhasználtatott az egyes karok aján-

latai szerint, Így Dr. Pasteiner Gyula s Dr. Laufenauer
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KárolyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyenként 700 frt, Hl~berern Jonatán, Dr. Bá-
szel AU1'el; Dr. Heinricb Alajos és Dalloe Gyula magán-

tanárok pedig egyenként 500 frtnyi jutalomdíjball

részesültek. Meg kell jegyeznem, hogya 4000 Irtból

még hiányzó 600cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt a kolozsvári egyetemnél fordít-

tatott magántanárok jutalmazására.

A mi az egyetemi hallgatók számát illeti, az

1879
/80• tanév első felében összesen 3230, a második-

ban 2937 tanuló volt beírva, kik az egyes karok közt

következőképen oszlottak meg:
1. félévb. IL félévb.

Hittudományi kar 80 80

Jog- és államtudományi kar 1579 1411

Orvosi kar 804 741

Bölcsészeti kar 577 . 520

Gyógyszerészettanulók I. és II. éves 190 183

Összesen 3230 2937

Megjegyzendő, hogyagyógyszerésznövendékek

közül az 1 évesek a bölcsészeti karhoz, míg a 2-ik

évi növendékek az orvosi karhoz vannak bej egyezve.

Ezen fölü] az orvosi karnál a téli félévben 126, a

nyáriban III szülésznő volt beírva.

Az egyes karoknál beírt tanulóken fölül a két

félévben jogi előadás okat hallgatott még 6
hittankari és II bölcsészetkari hallgató; o r vos i

tan t á r g y ~ kat hallgatott 1 hittanhallgató, 2 jog-

hallgató és II bölcsészetkari tanuló; végre b ö 1c s é-

sze t i tudományokat hallgatott 74 hittankari, 930
jogkari és 6150rvoskari tanuló. E szerint más kar-

beli . előadásokat míndkét félévben összesen 1650

tanuló hallgatott,
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Ha a hallgatók mcstaní létszámát az egJ:" év
előttível összehasonlítjuk, kitünik, hogy ezen rövid

idő alatt a hallgatók összes száma jelentékenyre nö-

vekedett; mert míg az 187 Bfg. tanév első felében

2913 hallgatója volt az egyetemnek, a mcstaní tan-

évben már 3230 hallgató volt beírva (a 126 szülész-

nőn kívül); a növekedés tehát ezen egy év alatt 327.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E növekedés leginkább a jog- és orvoshallgatók

nagyobb számának tulajdonítandó, a mennyiben a

jogkari hallgatók száma 184-el, az orvoshallgatóké

pedig 114-el szaporodott. Sokkal csekélyebb növe-

kedés mutatkozott a bölcsészeti karnál. (+ 19).

E tünemény okai különbözők lehetnek ugyan,

de annyi bizonyos, hogy az orvosi kar hallgatóinak

e jelentékeny növekedése legnagyobbrészt a kóro-

dák és egyéb, e karhoz tartozó tudományos intézetek
emelkedése- és tökélyesbüléséből magyarázható, s az

annál örvendetesebb, minthogy ez által orvoshallga-

tóink száma már az I-ső félévben jóval túlhaladta a

bécsi egyetem orvoshallgatóinak számát.

A tanulők számaránya vallás szerint, beleszá-

mítva a szülésznőket is, a következő táblázatból

derül ki:

Római katholikus

Görög katholikus

Görög keleti

Ágostai hitvallású

Helvét "
Mózes vallású

Unitárius

Összesen

J. félévben II. félévben

1661

69

105

333

370

815

7

1493

69

104

322

319

737

4

3360 3048
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Továbbá a hallgatók közől volt :

Magyarországi .

Horvát-tótországi .
A monarehia másik feléből .

Más államokból

I. félévben II. félévben

3323 3005

7 10

28 20cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 13

Összesen 3360 3048

A mi a tanulők szorgalmát és előmenetelét illeti,
az nemcsak a leckék, kórodák, laboratóriumok látoga-

tásából, - mely egészben véve jóvolt, - de még

pontosabban a kiállott szigorlatok és államvizsgák
jelentékeny számaból tünik ki.

A megejtett szigorlatok száma u. is :

A hittani karban volt 14

A jog- és államtudományi karban (H:3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ii szigorlat. 385
Az orVOSI karban 1'" ,'t 70, e oVlzsgaJ

A bölcsészeti karban . 17

Gyógyszerészeti szigorlatot tettek 298
Középtanodai tanárvizsgát 98

Azonfölűl a jogi karban 542 első, és 439 má-

sodik alapvizsgálat, továbbá 72 jogtudományi és
3G B , államtudornányi államvizsgálat ejtetett meg.

Tudorokká avattattak fel:

Hittudorrá . 2

Egyház jogtudorrá 1

J og- és államtudományi tudorrá 29

Jogtudományi . 103

Államtuc10mányi . 13

. Orvostudorra Ca régi rendszer szerint). 14

~
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Egyetemes orvostudorrá
Sebésztudorrá

Bölcsészettudorrá .

Összesen 238 *)

Ezen kívül Icisebb fokozatot nyertek, és pedig

szülészmesterit 21, fogászmesterit 1, gyógyszerész-

mesterit 75, és szülésznöit 222, összesen: 319.

Ez évben következő egyetemi bizonyítványok

adattak ki :
Vég-

bizonyítvány

Távozási

bizonyítvány

A hittudományi karban
A jog- és államtud. karban

Az orvosi karban

A bölcsészeti karban

242 31

137 26

105 3

Összesen 484 6O

Egyetemünk könyvtára annak buzgó és szak-

avatott igazgatója alatt folytonos haladásnak indult,

s remélhető, hogy a berendezésre nézve még létező

hiányok nem sokára teljesen el lesznek hárítva, ha

majd a mintagyrnnasium által eddig elfoglalt helyi-

ségek a könyvtár használatára fordíttatnak.

A könyvtárlátogatók száma ez évben 38225, a

helyben használt könyvek száma pedig 47256.

Egyetemi hallgatói nk önálló munkálkodását és

behatóbb tanulmányát mutatja a díjnyertes pálya,

munkák száma, mint ezt a százados ünnepély le-

írását tartalmazó jelentés is tanusítja,

Elégségesnek tartom itt csak azt fölemlíteni,

hogy a lefolyt tanévre kitüzött 15 pályakérdésre

*) E számban nem foglaltatnak a 23 tiszteleti és 7 jubila-

ris tudor, kik a százados ünnep alkalmából creáltattak.

35

17

24
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beérkezett összesen 23 pályamunka, és pedig a hit-

tani karnál 2, a joginál 7, az o rvosinál 8, a bölcsé-

szetinél 6.

. Ezek közül a hittani karnál nyert 2 összesen

150 frtot, a jogi karnál 5 összesen 480 fl-tot, az orvosi

karnál 9 összesen 270 fr tot, a bölcsészetinél pedig 5

összesen 300 frtot. A beérkezett 23 pályamunka kö-

zül tehát 21 nyerte a kiérdemelt jutalmat vagy

dicséretet.

Ezen örvendetes eredményen kívül azonban

egyetemünk szellemi munkásságának kellő meg-

ismerésére számba kell vennünk még a tanárok iro-
dalmi működését s önálló buvárkodásait, valamint a

vezetésük alatt a do~gozdákban s kórodákban tanár-

segédeik vagy kiváló tanítványaik által véghezvitt

tudományos dolgozatokat, mint ezt később a sajtó

útján közzétett irodalmi jegyzék fogja kitüntetni.

Utazási ösztöndíjban a lefolyt tanévben is

ugyanazok részesültek, kik a mult tanévben, t. i.

ösztöndíjaik élvezete még ezen évre is kiterjesztetett.

ÍgyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADenteczky Mihály bölcsészettudor és gymna-

siumi tanárjelölt 1200 fl-tot, Nagy Ernő jogtudor 600

fl-tot. Dr. Szinnyei József, Dr. Abel Jenő, Dr. Nagy

Dezső és Ricll Ferenc tanárjelöltek szintén egyen-

ként 600 frtot élveztek, Ssab« Dénes orvostud o r

1200 frtot.

AzonkívülGFEDCBAH a b e r e m Pál a Bene-féle alap ítváuy-

ból 120 db arany- és 355 frb bankjegy, Dr. Pertik

Gttó a Schordann-féle alapítványból 1000 frt utazási

segélyben részesültek.
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Szorgalmi díjakul kiosztattak :cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Szitányi-alapból

A Scbopper "
A Csaúsz "

A Schordann "

A Holitscher "
Az Imre-Reseta-alapból

A Schmidt "

A beiktatási díjalapból :

a hittani karnál .

a jogi "
a böcsészeti karnál

Betegségi segély címén kiesztatott :

A Pray- Fillinger- Lau bhaimer-

alapítványból

A Kelemen-Imre-alapítványból
A Kautz-alapítványból .

A Stahly-Bene-Schordann

alapból . GOO frt -- kr.
A Mitterpacher-Hadaly-féléből, 100 frt - kr.

A lefolyt tanév alatt is jelentékeny volt azon
összeg, melyben az egyetemi ífjuság : ösztöndíjak

címén részesült ; így

a hittani karnál .

a jogi karnál
az orvosi karnál

a bölcsészeti karnál

242 frt

48

600

200

100

120

"

"

"

"
»

"

90 frt

550 "

260 "

58 frt - lu.

8 frt 40 kr.

120 frt - kr.

1680 frt

18500 frt

14000 frf

1550 frt

Tehát összesen 35730 frt

fordíttatott szegény és szorgalmas egyetemi

tanulók segélyezésére.
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A mi az egyetemi hallgatók által befizetett

tandíjak összegét illeti, ez a lefolyt év első felé-

ben volt 65208 frt

a második félévben 54518 frt

Összesen 119726cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt

Mely összegből az állam pénztárába 5% és
helyettesítési díj címén beszolgáltatott 77 26 frt

57 kr.

A tandíj fizetésétőJ fölmen tett hallgatók száma

és ezen felmentéseknek megfelelő összeg volt:

A jog- es államtudományi karban az egész vagy

fél tandíj alól mindkét félévben felméntett 416

egyén után ., 7205 frt.

Az orvosi karban 139

egyén után

A bőlcsészéti karban 274:

egyén utánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 3 7 1 frt.

5291 frt,

Összssen 15867 frt.

Azon összegek, melyek a lefolyt tanévben az

egyetemi tanításra, ú. m. valam enyi tanszék, tudo-

mányos intézet és kóroda ellátására, épületek fenn-

tartására és házi szükségletekre, nemkülönben sze-

mélyi járandóságok és nyugélvezmények címén for-

díttattak, vagyis az egyetemi kiadások főösszege:

446,490 frt, melyhez az egyetem saját alapjának jö-

vedelme 201,305 forinttal, az állam pedig 245,19]

forinttal járult. *)

*) Az egyes összegek részletes kimutatását lásd a függe-

lékben.
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A mi az egyetemi oktatás emelésére, s az egyes

intézetek érdekében történt intézkedéseket illeti,

mindenekelőtt azon tényeket kell kiemelnem, me-

lyek látható és évek során át igazolt, sőt évenkint

fokozódó tanúságát adják azon negylelkű gondosko-

dásnak, melyben vallás- és közoktatási ügyeink élén

álló ministerünk tudomány-egyetemünket részesíti.

Méltán elmondhatjuk, hogy az utóbbi években tudo-

mány-egyetemünknél észlelhatő azon lendület és

emelkedés, melylyel a művelt európai nemzetek hír-

nevesb egyetemeinek színvonalára minden tekintet-

ben eljutni törekszik, említett állaniférfiú nevéhez
fűződik.

A lefolyt tanév ismét gazdagítá azon kiváló ér-

demek sorozatát, melyekkel a míníster úr ő excel-

lentiája egyetemünk felvirágoztatását mindinkább

biztosítani törekszik. Így az egyetem könyvtárának

rendes évi 5000 frtnyi dotióját a törvényhozás által

8000 trtra emeltette; egyúttal megengedte, hogy
könyvtári kézirattári gyüjteménye Dr. Fejérpataky

László m. tanár által 500 frtnyi költséggel rendez-
tessék, mi már befejezéséhez közelít. .

A gyakorlati sebészéti oktatás emelésére elha-

tározta egy Il-ik sebészéti klinika és tanszék életbe-

léptetését ;

továbbá az elméleti és gyakorlati .szülészeti ok-

tatás és klinika célszerübbé tétele és berendezése

szempontjából, egy a szülkórodával kapcsolatos nő-

gyógyászati polyklinika felállítását határozta el, me-

lyen a szülészeti tanulónők is nyerendik kiképe~~e-

tésüket. Addig is azonban, míg ez életbelép, és hogy

az orvostanhallgatók a szülésznőktől elkülönítve
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nyerhesséle kiképeztetésüket, elrendelte, hogya szü-

lésznői tanfolyam május 1-vel kezdve, szeptember

v égéig tartson.

Elrendelte továbbá, hogy jövőben a Il-dik bel-
gyógy-, a sebészi, szülészi és szemészi kórodákon a

betegek felvétele és gyógykezelése a nagy szűnidő

tartama alatt is folyjon; valamint azt is, hogya kó-

rodákon ápolt betegek élelmezése és a ruhamosatás,

mely eddig bérbe volt adva, a kórodákon alkalmazott

szürke nénék által házilag eszközöl tessék.

Egyúttal intézkedett, hogy az üllői úti orvos-

kari telepen immár elkészült Il-ik belgyógy-kóroda

pavillonja fölszereltessék, és e célra egyelőre 10,000

forintot utalványoz ott, hogy már ezencbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j tanév kez-

detével a tanítás ezen újabban gyarapodott. minta-
szer ű lelinikában történjék.

A hatvani útcaí orvoskari épületben pedig a.Il-ik

belgyógykórodának kiköltözéséveI megüresedett he-

lyiségek egyelőre a még itt elhelyezett T-ső belgyógy-
és szemés zeti klinikáknak tágítására és célszerűbb

berendezésére .fordíttattak.
Megemlítendőnek tartom még itt, hogy az üllői

úti orvoskari telepen a két pavillont összekötő kö-

zépépület építése, - melybe a kari hivatalos helyisé-

gek, a szemészeti klinika, a gyógyszertani tanterem

és intézet, s a gazdászati hivatal lesznek elhelyezve,

- már legközelobb foganatba vétetik.

Ezenkívül a központí épületben elhelyezett állat-

tani intézetben, valamint a jogi kar helyiségeiben 'is

több apróbb célszerűbb átalakítások történtek.

Egy sajnos esemény is fölemlítendő még. Ugyan-

is a sebészi klinika fedélzete épen a karácson alatti



szünnapokban kigyuladt és leégett. Azonban a klini-

ka belsejében alig szenvedett sérülést, és a betege-

ket sem kellett kiszállásolni. Maga a fedélzet pedig

a nagyméltóságú mtnisterium gyors és erélyes intéz-

kedésére alig '3 hétnyi idő alatt teljesen helyreállít-

tatott.

Nem mulaszthatom el továbbá azon reformokat

fölemlíteni, melyek a középtanodai tanárképző in-

tézetre vonatkoznak, s tanárjelöltjeink tudományos

és paedagogiai kiképeztetését jövőre teljesen bizto-

_ sítandják. Erre nézve legyen elég itt csak megérin-

tenem, miszerint a legujabb e tárgyra vonatkozó

ministeri rendelet szerint a szaktanulmányokra 4

év, és ezenkivül lévi gyakorlat állapíttatik meg. Az

új intézkedések az 188°/1. tanév folyamán fognak
életbelépni, addig is közöltetvén az átmeneti intéz-
kedéseket illető rendelet.

Ezeken kívül megemlítendönek tartom, hogy a

beiratások határidejének korlátozása, a ministeii

rendelet értelmében már a 2-ik félévben teljes szi-

gorral foganatosíttatott, megjegyezvén egyuttal, hogy

egy legújabb rendelet szerint az egyetemi előadások

ez évtől kezdve mind a négy karnál szeptember la-é-
vel megkezdendök,

Mi az említetteken kívül testü leti ügyeinket

illeti, a hittudományi karnál üresedésben levő egy-

háztörténelmi tanszék betöltésére nézve a kar aján-

lata alapján a fölterjesztés megtörtént, s várjuk ez
ügy kegyes elintézését,

A bölcsészeti karnál a három történelmi tanszék



25zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

végleges betöltése pályázat útján, kétszeres fölter-

jesztés dacára nem sikerül vén: a ministercbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr ő nagy-

méltósága legujabb határozata folytán, mely az. illető

kal' véleményével is találkozik, .mind e három tan-

szék a legközelebbi évben még helyettesek által lesz

képviselve; és pedig az ó-korra nézvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMai?golcl Lajos

aradi főgymnasiumi rendes tanár, - a középkorra

nézve Salamon Ferenc rendes tanár, az újkorra nézve

dr. Ballagi Alaclár magántanár bizattak meg a he-

lyettesítéssel.

Az egyetemi tanács gondoskodásának különös

tárgyát képezte ez évben a századosjubilaeum ünne-

pélyének mikénti megtartása. Erre nézve hálával kell

megemlítnem, hogy mind a minister úr ő nagymél-

tósága részéről a tanács közbenjárása folytán, mind

a tanács, a karok és az ifjuság részéről megtörtént

minden, a mi csak lehetséges volt, hogy hazánk s

egyetemünk viszonyait tekintve, ez ünnep az utób-

binak méltóságához illő fénynyel tartassék meg.

Ezzel kapcsolatban a tanács oly szerenesés volt Ru-

dolf főherczeg és koronaörökös Ö Fenségének mint

tiszteleti bölcsészettudorunknak a diszesen kiállított

tudori oklevelet külön küldöttség által átnyujthatni.

Az egyetem tanácsa továbbá testületileg részt-

vett és az egyetem nevében emlékkoszorút is tett le

a halhatatlan nagy hazafi gr. Széchenyi István szob-

rának talapzatára, a leleplezés alkalmából tartott

országos ünnepélynél. Résztvett a m. gazdasági egye-

sület félszázados fenállása alkalmából tartott ünne-

pélyen, valamint mindazon országos, egyházi s egyéb

ünnepélyekben, melyek az év folyama alatt rendsze-

rint előfordulnak.
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A hazai és külföldi egyetemek és egyéb tudo-
mányos Intézetekkel ez évben is folytattuk a barát-
ságos szellemi viszonyt nyomtatványaink elküldése
által. Egyetemünk e tekintetben nemcsak Európa
számos egyetemeível s Amerika több főtanintézetével
áll rendes cserevíszonybau, de ez évben már Japán
egyik egyetemével is érintkezésbe lépett.

Az egyetemi tanács, mint minden évben, úgy a
lefolytban is igyekezett tisztviselői és szolgái számára
részint jutalmazást, részint segélyezést kieszközölni,

Így a quaestor 300, az ellenőr 200, a quatesturai díj-
nok 40, a jogikari díjnok 100 frtnyi ju talmazásban
részesültek.

Az ásványtaní intézeti praeparator-szolga fize-
tése 500 frtra, a növénykerti főkertészé 1000 frtra
emeltetett. A növénytani, vegytani, természettani.
élettani, szülészeti szolgák s a központi épület ház-
mestere kisebb nagyobb segélyezésben részesültek.

A bölcsészeti segélyegylet kérelmére az egye-
temi tanács határozata folytán, az eddig használt cél-

szerútlen helyiség helyett más alkalmasabb földszinti
helyiség engedtetett át a nevezett egylet részére, s
az akkép megürült szoba az olvasókörnek adatott át
könyvek elhelyezésére.

El nem mulaszthatom még fölemlíteni azon ala-
pítványokat, melyek kezelése testületi körünkhez

tartozik. Tekintve a részint pályakérdések kitüzésére,

részint szorgalmas és kitünőbb tanulókjutalmazására,
szegények vagy betegek segélyezésére egyes magá.
nosok részéről, do nagyobbrészt egyetemünk tanárai
által létesített, s majdnem 200 ezer frtra rugó ala-
pítványokat : csak a kegyelet és hála tisztét teljesí-
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tem, ba a nagylelkű tudománypártolók adományairól

megemlékszem, annyival inkább, mert egyetemünk
éppen ezen alapítványaival íölülmulja sok gazdagabb

nemzet híres egyetemeit. Nem mulik év, hogy az

alapítványok összege új adományok által ne gyara-

podnék, mert mind inkább belátja a művelt magyar

közönség, miszerint egyetemünk a nemzeti tudomá-

nyosság és közművelődés egyik legfőbb kútforrása.

Csak a múlt tanév történetét kivánom bíven

vázolni, midőn az alapítványok ezen évbeni, több

ezerre menő gyarapodását fölemlítem. Ugyarás : szá-

zados ünnepélyünk alkalmából és emlékére Bud ap est

lővárosa, hagy előmozdítsa és emelje az egyetem

tudományos céljait, évi 1000 frtból álló ösztöndíjat

alapított kitünőbb egyetemi tanulők számára. Ugyan-

ezen alkalomból Mailáth György országbiró ő ex-

cellentiája szegény, de kitünően vágzett joghallgatók

segélyzésére 2000 frtnyi alapítványnyal örökítette

meg tiszt. jogtudorrá való kineveztetését. - Végre

meg kell említenem a csekély személyen által ugyan-

ez alkalomból tett, s 1000 frtból álló alapítványt,

melynek kamatai minden 2-ik évben, az állattan és

növénytan köréből váltakozva hirdetett nyilt pályá-

zatok útján beérkező érdemes munkálatok jutalma-
zására fordítandók.

Örömmel jegyezzük föl e tényeket, mint a ko-

moly tudományok iránti részvét fokmérőit, melyek

fényesen bizonyítják, bogy a tudományok anyagi
pártolása egyesek részéről nálunk soba sem hiány-

zott. - Nem várhatjuk ugyan, bogy e pártolás ná-

lunk is oly óriási mérvben nyilatkozzék, mint más,

sokkal gazdagabb országokban, például Francia-
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és Angolországban, vagy az éjszakamerikai egye·

sült államokban *); de a szellemi haladás e szá-

zadában mégis óhajtandó volna, hogy vagyonosabb

hazafiak és hatalmas Maecenások nálunk is találkoz-

zanak minél nagyobb számmal, kik gazdag alapítvá-

nyokkal támogatva hazai egyetemeinket, azok eme-

lését és felvirágzását s általuk közvetve hazánk szel-
lemi és anyagi érdekeit hathatósan előmozdítanák.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A · múlt év eseményeinek és történeti adatainak

eme futólagos áttekintéséből kitünik eléggé, hogy

az anyagi és szellemi haladásunk kedvező föltételei-

nek száma ez évben is jelentékenyen növekedett,

úgy hogy teljes lelki megnyugással mondhatorn

ki abbeli végitéletemet, miszerintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyeternünk a le-

folyt tanéoben hatdrosotta» előbbre haladott a tökélyes-

*) Egy hivatalos jelentésből );:ítünik, hogy az összes egyesült

államokban csak 1873-ban, tehá.t egyetlen évben, csupán magán sze-

mélyek által 14-15 millió dollár fordíttatott végrendeletileg vagy

adományozás útján tanintéz etekre, könyvtárakra s egyéb hasznos

t.mcélokra, És ezen adakozásokban részesek nem csak milliomosocbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll:

hanem szerényebb vagyonű, de lelkes polgárok és özvegyek is, sőt

vannak, kik százezreket adakoztak tanintézetek részére névtelenül.

Igy a többi köztPa1'son Stevens new-yorki szállóttulajdonos 50 ezer
dollárt adott egy felsőbb polgári tanodára, Cliarles JJ![o1".r;anpedig

111 ezer dollárt egy Connecticut-ban feJállítandó új tanintézetre ;

Shaw asszonyság Bostonban 100 ezer dollárt adományozott egy ter-

mészetrajzi tanintézet és muzeum részére, míg Azct Whitne.r; 50 ezer

dollárt egy új tanszék felállítására a peusylvanini egyetemen. W.E.
Doilqe harmad magával 340 ezer dollárt szentelt egy hittudományi
SeminarÍum számára, Hiram Sibley pedig néhány barátjával 138

ezeret ajándékozott a rochesteri egyetemnek - Csak az egy Har-

w(trcl egyetem (Massachuset.ts tartományban) ily úton 179 ezer dol-

lárt, az Albion College 110 ezeret, a Biues college pedig 100 ezeret
kapott egy év alatt!
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bűlée útján. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz eddigi eredmények szolgáljanak jö-

vőre ösztönül, még nagyohb munkásság kifejtésére,

Törekedjünk a jövőben is megfelelni az egyetem

mindkét feladatának, t. i. egyrészről gyarapítani és

terjeszteni a tudományokat önálló buvárkodás alap-

ján, másrészről pedig szaktudósokat, tudományos

szellemű tisztviselőket, jog- és törvény tudósokat,

stb. nevelni az állam és társadalom javára, egy szó-

val: emelni és terjeszteni .az igazi tudományosságot

hazánkban, mert a nemzeti tudomány emelésével

gyarapít juk egyszersmind a nemzet hatalmát is.

Mélyen t. Gyülekezet 1midőn egy évvel ezelőtt az

egyetem és közoktatási minister úr bizalma folytán e

díszes széket elfoglalni, s az egyetem kormányzatát

átvenni szerenesém volt : a nem csekély felelős éggel

járó tiszti teendők egész halmaza állott előttem. Ma

már némi megelégedéssel mondhatom, hogya teen-

dők évi programmjának kiviteléb en a mélyen tisz-

telt egyetemi tanács tagjaival együtt becsülettel fá-

radoztunk, s e fáradozásunk végeredmény ével meg

lehetünk elégedve. Önök tisztelt tagtársaim, kik ve-

lem vállvetve mindig fáradhatlan bnzgalommal mű-

ködtek közre az egyetemi ügyek vezetésében, testi

és lelki megnyugvással tekinthetnek vissza a mult
tanév eseményeinek lefolyására. E munk áná] nem

hiányzott részünkről a jó akarat soha; de legtöbb

esetben a siker és eliemerés sem hiányzott.

Az egyetemi tanács határozata alapján létesült

nem egy üdvös tény vagy esemény fog jövőre az

egyetem történetében elismeréssel fölemlíttetni. A

közoktatási minister úr nemeslelkűsége és jóindulata,

melyet úgy személyem, mint az egész egyetemi ta-
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nács irányában mindenkor tanusított, nem kis mér-
tekben előmozdíták és megkönnyíték tiszti köteles-

ségünk teljesítését. Részünkre a híven teljesített kö-

telesség öntudata képezte és képezendi azon jutal-

mat, mely után mindenkor törekedtünk.

Rectori müködésem eme végperceiben, midőn

az egyetem újjáalakítása óta új tanév vel egy új

századba lépünk, nem marad számomra hátra egyéb,

mint szívem mélyéből fakadó legforróbb hálámat ki-

fejeznem a nm. dr. 'I'r e fo rcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt Á. minister úrnak azon

buzgó gondoskodás ért, melyet egyetemünk irányában

a lefolyt tanévben is állandóan tanusított, s a közok-

tatási ministerium összes tagjainak, valamint önök-

nek is, a lefolyt tanév tanácstagjainak ama kitartó

szorgalmuk- és buzgalmukért, jóakaratuk- és bölcs

tanácsaikért, melyekkel engem anyaintézetünk kor-

mányzásában változatlanul támogatni, s a terheket

velem megosztani szíveskedtek ; de fogadják egyúttal

önök is, tisztelt tanárok, őszinte elismerésem kijelen-

tését személyem iránt oly sokszor tanusított kartársi
előzékenységükért,

Összhangzó és sikeres együttműködésünk emlé-

kezete örökké felejthetlen marad előttem, s kérem

mélyen tisztelt pályatársaimat, hogy viszont engem

is barátságos és kedves emlékezetükben szintoly szt-

ves indulattal megtartani kegyeskedjenek.

Teljes elismeréssel kell még kiemelnem az egye-

tem polgárainak e tanév alatt mindenkor az egye-

tem magas színvonalán álló, művelt, komoly, férfias

és higgadt magukviseletét, kik mindig a tudományok

iránti buzgóságuk és lángoló hazaszeretetük által

tüntek ki, s úgy a százados örömünnep alkalmával,
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mint minden más alkalommal az egyetem díszére

váltak, az alma mater méltóságának megfelelő jelle-
mességük által.

Végül fogadják - kérem - őszinte köszönete-
met egyetemi irodánk és quaesturánk tiszti személy-

zete s az egyetem gazdasági gondnoka, különösen

pedig az egyetemi tanács tisztelt jegyzője, szintoly
szakképzett, mint buzgó pontos müködésük- és sike-

reR tevékenységükért.

És most, midőn a rectori méltóság díszes jelvé-

nyeit átadom a hittani kar egyik tagjának, mint azon

férfiúnak, kit a választó bizottság bizalma e tanévre

az egyetem élére állított, teljes megnyugvással lépek

le e székről; mert úgy vagyok meggyőződve, hogy

igen tisztelt és nagyérdemü utódom egyetemünket

oly lelkiismeretes buzgósággal és méltósággal fogja
képviselni, mint azt eddigi tanári és dékáni műkö-

dése, férfias jelleme, müveltsége és fennkölt hivatása

tőle remélnünk és várnunk feljogosít.

Adja az ég, hogy szeretett anyaiskolánk, nemze-

tünk e drága kincse, haladva a szellemi és anyagi

fejlődés pályáján, folyton gyarapodjék és virágozzék.



Az egyetemi templom szükségletére
Rectori, dékáni és gondnoki irodai szük-

séglétre

Orvoskari dékáni helyiségért

Szülkórodai helyiségért
Füvészkertre

Könyvtár átalánya
Vegy műhely

Természettani intézet
Állattani intézet és múzeum

Ásványtani intézet

Leíró és táj bonctani intézet .

Bonc- és fejlődéstani intézd

Élettalli intézet

Orvosi természettan

Kórboncztani tanszék

Kórszövettani "

Kórvegytani "
Általános kórtani tanszék .

Gyógyszertani "
Előkészítő sebészéti tanszék

1200 frtZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F l i g g e l é k .

Részletes kimutatása azon összegeknek, melyek az

egyetemi tanítás céljaira e tanévben forc1íttattak:

A. D o lo g i k i a d á s o k c Í m é l I .GFEDCBA

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIntézetek, kÓ1'odák és irodák szü,qsék7 eteire :

850 "

3352 "

6542 "

6000 "

8000 "

3000 "

1800 "

800 "

600 "
1200 "

800 "

600 "

300 "

500 "

300 "

500 "

200 "

500 "

158 "
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Törvényszéki orvostani

Közegészségtan és orvosi rendészet áta-
lánya .

Szülészeti tanszék átalánya

Régiség- és éremtaní tanszék

Egy mikroskop az ásványtaní intézet

számára .

Kórodai szerek, eszközök stb.

Kórodai fehérneműekre

Kórodai élelmezésre

Gyógyszerekre
Kórodai mosatásra

Apr óbb kiadásokra

100 frt

600 "

250 "

300 "

400 "

6000 "

7000 "

20000 "

6000 "

4000 "

1000 "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Házi szükségletekre:

Kőszén, tüzifa az összes épületek és 111-

tézetekre 1536 O "

Egyetemi épületek javítására, tatarozá~

sok és átalakításokra 13000 "

Gázvilágításra " 12000 "
Vízvezetéki költségekre 2400 "

Kémények tisztogatására 600 "

A dologi kiadások összegeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 6 ,2 1 2 frt

B. S z e m é ly i j á l ' a u d ó s á g o k c Í ln é l l 2 9 1 ,9 7 8 "

C. N y u g é l v e z m é l l y e k c ím é l I 2 8 ,3 0 6 "

Tehát az egyetem-évi kiadás főösszege 4 4 6 ,4 9 6 "

Ehhez járult az egyetemi alap 201,305 frttal.

Az állam pedig . 245,1 91 frttal.
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TOLDALÉK.

AZEGYETEMITANÁROKÉSTANÍTÓK

IROD~~LMIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM U N K Á S S Á G A

a z 187%0. t a n é v b e n .

1. HITTUDOMÁNYI KAR.

DR. Sl'ANCZEL FERENC NY. R. TANÁR.

A .Religio" rendes belmunkatársa, mint ilyen közlött
az 1879fso-ik iskolai év alatt 104 cikket.

DR.GFEDCBAB IT 1 \ . DEZSÖ NY. R. TANÁR.

Az egyház csalhatatlansága .• Religió" kath. egyházi és
irodalmi folyóirat 1880. 1.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf évi 35., 36., 37., 38., 39., 40.,
41., 42., 43., 44. számában,

DR. BREZNAY BÉLA RT.

Szerkesztebte azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Religió"-t évi 104 íven, és számo s ki-
sebb-nagyobb dolgozatok mellett közlötte benne fl, következő
tanulmányokat és cikkeket:

1. Pontius Pilatus jelentése Jézusról Tiberius 1"Ómaicsá-

szárhoz. Egyháztörténelmi tanulmány a kereszténység alapí-
tásának korából. 2 közlemény.

2. Hány egyetemet alapított a sötétnek nevezett kásépkor ?

3 közlemény.
3. Emlékirat a philosophiai tanulmányok emeléséről C t

papnevelő intézetekben. 4 közlemény.
4. Ae aegyptologiai és assyriologiai kath. iroclalom From-

ciaországban. 3 közlemény.
5. Nehány szó az egyleti életről. 1 közlemény.
6. A theoloqia szerepe a társaclalomban. 1 közlemény.
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7. Az tdolsó itélet indokolt volta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADogmatikai elmélkedés.
2 közlemény.

8. Az emberi tá~'saclalom isteni alaptörvénye. 2 közlemény.
9. K1'isztus istensége és a magyar protestaniiemue. 1 köz-

lemény.

10. Az egyház és az emberiséq békéje. 1 közlemény.
ll. Pessimism26s, optimismtes és ke1'esztény remény. Tár-

sadalmi ujjászületésre buzdító ujévi szózat.
12. Egyetemiink jubilaeumán. 1 közlemény.
13. Havi seemlék. 13 közletnény.

DR. VALÓ SIMON TANÁR HELYETTES.

1. Szilveszter estéjén mondott egyházi beszéd. Religió
1. félév 1. sz.

2. Katholikusoknak nemkatholikusokkal a szent dol-
gokban való közlekedéséröl. Religio 1880, 1. félév 7., 8., 9.,
ll. és 12. számai.

3. Egy országos ügy érdekében. (A mértékletességi
egvletekről.) Magyar Állam 1880. január havi számai.

4. Alkalmi tudósító eikkek és könyvismerte tések. Reli-
gio és Magyar Állam számaiban.

II. JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR.

DR. SCHNIERER ALADÁR RT.

A magyar biintetőtörvény magyarázatce. 3. és 4. füzet.

DR. HERCZEG MIHÁLY RT.

A mCtgya1'magánjog. Átalános rész.

DR. VÉCSEY TAMÁ.S RT.

A választott biróság. Jogtudományi Közlöny. 1830-ik
1., 2., 3., 5. és 6. szám.

Az országos izraelita 1:skolai alap. Az 1878
/81. évi ország-

gyülés képviselőházának naplójában. 10-ik kötet, 381 s kö-
vétkező lapokon.

Ki'l"ánclnlás Pompejiba. Ellenőr 1880. 162. szám.
Actio Pauliana a magyar csődtörvényjavaslatban. The-

mis. 1880. 34. szám.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3*
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Jogirodalmi iemerteiések.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAThemis. 1879. 55. szám. 1880.
2. sz. és 1880. 7. szám.

DR. '\iVEISZcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB É LA M T.

1. Eszmék a magyar ipar kérdéséhez. (Nemzetg. Szemle
1879.)

2. Közgazdasági viszonyok a régi Rómában. (Ugyanott
1880.)

3. Getreidepreise u. Ehefrequenz. (Statistische Monat-
schrift, Bécs 1879.)

4. Getreidepreise u. Arbeitslöhne. (Ugyanott 1880.)
5. Der Einfluss von billigen u. theu em Zeiten auf die

Sterblichkeit, Gustav Fischer, Jena, 1880.
6. Malthus u. die Ehefrequenz. (Ausland 1879.)
Egyéb szakbeli, nemzetgazdasági és statistikai dolgoza-

tok a következő lapokban és szakfolyóiratokban: Budapesti
Szemle, N emzetg. Szemle, J ahrbücher fül' N ationalökonomie
u. Statistik, Jena, Allgemeine Zeitung, Augsburg.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I I . ORVOSI KAR.

D o l g o z a t o k a m . k i r . é l e t t a n i i n t é z e t b ö l 1879
/80•

DR. JENDRÁSSIKJENŐ RT. vezetése alatt.

1. Klug Nándo1' tr. tanulmányok különböző légnemű
testek befolyásáról, a békaszív műkö-
désére '1879. Orvosi hetilap. 28., 29.,
30" 37., 38., 47., 48.

Über den Einfluss gasartiger Körper auf
die Function des Froschherzens. Archiv
fül' Anat. und Physiologie 1879. 435.

2. Regéczy Nagy Imre tr. A gyomor hámsejteirő1. Orvosi
hetilap. 1880. 2. sz.

3. A vérnyomásról. Orvosi hetilap. 1880. 13. 14. sz.
4. A fehérnyeoldatok szürődéséről.

A fentebbieken kívül a közlésre szaklapok ú~ján több
más dolgozat is előkészítve van, vonatkozólag az élettan kö-
rébe vágó és ugyanezen intézetben véghezvitt vizsgálatokra.
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DR. KORÁNYIFRIGYESRT.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szívbillentyiik viszonyJagos elégtelenségéről. Orvosi
Hetilap. 1880. 24., 25., 26., 27. számban.

2. Über die relcdive Insufficienz der Herzklappen. Pester
medicinisch-chirurgische Pressc. 1880. 33., 34" 35., 36., 38-ik
számban.

3. Közlemény Korányi F1'igyes tanár kórodájáról, Dr.
Feuer Arthttr lcórodai gyakornolctól. Poliomyelitis anterior
adultorum, két gyógyult esete. Orvosi Hetilap. 1880. 32., 33.,
35. számban.

4. Az ujabb korikör- és gyógytal1 módszereiről. 1880. Egy
füzet, megjelent a Természettudományi Társulat kiadásában.

DR. BÓKAIJÁNOSR. TANÁRvezetése alatt álló pesti szegény-
gyermekkórházból 18cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7V/so. tanévben megjelent közlemények:

1. Adat a gége bujakóros megbetegedéséhez gyerme-
keknél, Dr. Erőss Gyula segéd srvostöl. (Orvosi Hetilap. 1880.
16. sz.)

2. Beitrag zu elen syphilitischen Erkrankungen des La-
rynx bei Kinelern. lVIitgetheilt von Dr. Julius Erőss, Assistent
der Austalt. (Jahrbuch fül' Kinderheilkunde. 1880, X v. Bd.,
1. Heft.)

3. Atropin mérgezés két esete, Dr. Fanzler Lajos segéd-
orvostól. (Orvosi Hetilap. 1880, 35. sz.)

4. Ein seltener Choreafall. lVIitgetheilt von Dr. Julius
Erőss, Assistent del' Anstalt, (Jahrbuch für Kinderheilkunde,
1880, XV. R, 2. H.)

5. Diphtheritische Balano-posthitis mit nachfolgender
Gangran del' V orhaut, Abscesse in beiden Leistengegenden.
Rechtsseitiges Psoasabscess. Lobuláre Pneumonie und meta-
statische Abscesse in beiden Lungen. lVIitgetheilt von Dr.
Adolf Stromszky, Internist am Kinderspital. (Jahrbuch fül'
Kinderheilkunde, 1880, XV. R, 2. H.)

H,OKITANSZKY.

Adat tudományos működése és jellemének méltatása,
egyszersmind a kérbonctan történetéhez.
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SzerkesztézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Scheuihauer Gusstá». Megjelent a buda-
pesti kir, orvos egylet 1879-diki évkönyvében 53. lap.

FODOR JÓZSE],' RT .

.fl közegészségügy. Hivatalos jelentés, a Párisban 1878-
ban tartott egyetemes kiállításról. A földmívelés, ipar- és ke-
resked. minist. megbizásából kiadta az orsz, m.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk. Statistikai
Hivatal. Budapest, 1879. 1. füzet, 85 oldal.

.fl szénéleg egészségi tekintetben. Orvosi Hetilap, 1880.
6-7. S7;.

Gyilkosság szénéleg által. U. o. 1880, 14. sz.
Der Kohlenoxyd in seinén Beziehungen zur Gesund-

heit. Deutsche Vierteljahrschrift f. öffentl. Gesundheitspflege.
XlI. köt, 3. füz,

Egészségtani kutaiások; a levegőt, talaj t és vizet illető-
leg. l-ső füzet: CI levegőről. A m. tud. Akadémia math. és

. term. tud. közl. XVI. kötetében, 153-304. oldal.
Sajtó alatt: Ugyanez németül.
Apróbb közlemények különböző folyóiratokban.

Ugyanaz szerkeszti a •Természettudományi Közlönyt."

S C H U LE K VmvIOS RT.

Szemészeti kórodájából közöltettek :

1. Creniceauu György orvosszigorlótól: A. szemet kőr-
nyező arcrészeknek, a láta mekkorasaganak és a szemüvegek-
nek befolyása a látótérre. " Egyetemi pályamunkálat. Orvosi
Hetilap .Szemészet." 1. sz. 1880.

2. Juhász Lajos tr. tanársegédtől .A keroda hályogmü-
tételei az 1877/8. és 187%. tanévekben." Orvosi Hetilap .sze-
mészet." 1880. 2. és 3. szám.

D R . BŐRE G Y U LA R R . '1 '.

1. A hallásról és halló készülékekról (2 ábrával). Ter-
mészettudományi Közlöny XII. kötet, 128-ik füzet.

2. Über subjeetive Gehörseindrücke. 1880. ápril 3. a
budapesti kir. orvosegyletben tartott előadás. Pester mediz.
chirurg. Presse,



39zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Knapp und Moos Zeitschrift fül' Ohren heilkunde,

Birálat. Pester mediz. chirurg. Presse.

DR. SCHWIMl\IER ERNŐ RK. T.

1. Lepra előjövetele Magyarországon. Orvosi Hetilap.
1879,41. és 42. sz.

2. Über das Vorkommen der Lepra in Ungam. Pester
mediz, chirurg. Presse, 1880, Nr. 3 -6.

3. Über den Einfluss des Quecksilbers auf den Syphi1.
Process von Vajda und Paschkis. Wien 1879. Bírálat. Pest.
med. Presse 1879, 50. sz.

4. Pathologie und 'I'herapie der Hautkrankheiten von
Prof. Kaposi. "YVien1879. Birálat. Wien, med. Wochenschrift
1880, 15. sz. '

5. A festenyes bujakór. Orvosi Hetilap. 1880, 15. sz.
6. Über Pigmentsyphílis. Wiener mediz. Blátter. 1880,

Nr. 17., 18. és 20.
7. Zur Therapie der Variola vom Standpunkte der Mic-

rococcuslehre. Ziemssens Archiv fül' klin. Medizin XXVI. B.,
mint különlenyomat, Hirschfelds Verlag, Leipzig 1880, 44. 1.

8. Traitement ele l'Urticaire pal' le Sulfate d'Atropíne
pal' Emest Schwimmer traduit de I'allemand par le Dr. A.
Renault. Bulletin de 'I'herapeutique, Paris 1880, Février p.
104-109.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DR. S'l'ILLER BER'l'ALANcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM T.

1. A hasi fiiggér aneurysmájának kezdetleges tünetei-
ről, (Orvosi hetilap 1879.)

2. Die Diagnose del' Initialsymptome des Aneurysma
aortae abdoruinalis, (Pester mediz.vchirurg, Presse 1879.)

3. A bélhurutos albuminuriaröl. (Orvosi hetilap 1880.)
4. Über diarrhoísche Albuminurie, (Wiener medizinieche

W ochenschrift, 1880.)

DR. BELKY JÁNOS 1\'1'1'.

1. Két mérgezési eset. Orvosi hetilap.
2. Cantharidin a vizeletben. Orvosi hetilap.
3. "A törvényszéki orvostan alapvonalai." Különös te-
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kintettel az új magyar büntetőtörvénykönyvre, E ggenbel'ger

(Hoffmann és Molnár) kiadása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DR. BÁRO N JÓNÁS 1\1'1'.

AdatGFEDCBAC ~ Coeper-féle séroekhe». Előadatott a m. orvosok
és természetvizsgálök XX. nagygyülése sebész-szemészi szak-
osztályában 1879, aug. 30-án. M. orv. és természetvizsg. XX·
nagygyülésének Évkönyve.

DR. TAUFFER VILMOS 11f1'.

Az ágyéki gerincoszlop pU1Jja, és a harántul szííkiilt me-
dence. Orvosi hetilap, 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43.

Nyolc hc~smetszési műtét. Orvosi hetilap, 44., 45., 46.
A méhnyak szülés alatti mélyrepedéseinek jelentőségé? ·ől.

Orvosegyleti előadás. Kivonatosan közölve az Orvosi hetilap
49. számában.

IV. BÖLCSÉSZETI KAR.

DR. MARGÓ TIVADA1~ RT.

1. Rectori székfoglató beseéd. Budapest 1879.
2. Az egyetem 11tttltic~és jelene. Ünnepi beszéd, melyet

1880. május 13-án a Ir. m. tud.-egyetem ujjáalakításának szá-
zadik évfordulója alkalmából mondott ; jegyzetekkel, Buda-
pest 1880.

3. Egy év c~z egyetem történetéből. - Rectori leköszönő
beszéd. Budapest 1880.

4. Új Deneoérfajok a buclcr,pesti és magyw'01'szági [auná-

ban. - .A magyar orvosok és természetvizsgálók XX-ik
nagygyülésének munkálatai" című munkában. Budapest 1880
Ugyanaz külön lenyomatban is. -

Dolgozatok a ldl'. lll. tud-egyetem állattani Intézetéből :

1. Az Angt~illt~lidák magánrajza. Hét táblával. Budapest
1880. -- A •Természetrajzi füzetek" IV. kötetében, és külön
lenyomatban. - Ugyanaz kivonatban s német nyelven. -
Dr. Örley László állattani tanársegédtől.

2. Abelférgek fejlődéstcmi viszonyai, azok szereplése és
elterjedése, különös tekintettel az emberre. A m. orvosok és
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természetvizsgalök XX-ik nagygyülésének munkélataiban.
1880. Budapest. - Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖrley Lá8zló tanársegédtöl.

3. Adatok a Paridák bonc- és rendseertonáho». R.ajzokkal
és készítményekkel. - Madarász GyulCt,2-od éves bölcsészet-

hallga tótól.
4. A Policelis nigra bonctana. készítményekkel. - Boboe

Zoltán 2-od éves bölcsészethallgatótól.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D R . TH A N KÁROJJY RT.

1. Régnault H. Victor emlékezete. Akad. értekezések a
tenn. tud. köréből. IX. köt, Előadatott 1879. nov. 24-én.

2. Közlemények a m, k. e. vegyt, intézetéből. U. o. X.
kőtet. 1879. dec. 15-én.

a) Adatok a carbonylsulfid physikai sajátságaihoz. Dr.
Ilosvay L.-tól.

b) A budapesti világító gáz chemiai analysise 1876-ban.
Ugyanaz. '

c) Egy földpat mennyiségi analysise Loczka Józseftől.
3. A városligeti ártézi kút hévforrásának vegyi eleme-

zése. U. o. X. 1880. ápril 19-én.
4. Közlemények a m, k. egyetem vegytani intézetéből:

U. o. a III. oszt. ülésén 1880. febr. 16-án.
a) A durranőlég sűrűségének meghatározása. Kulecsin-

szky Sándortól.,
b) A nitrosylsav nehány sójál'óL Dr. Csulak Lajostól.

DR. SZABÓ JÓZSEF I~T.

1. Calcitpseudomorphosa Mihálytárnából Selmecen. Elő-
adta a magyarhoni földtani társulat ülésén (1880. febr. 4.) és
megjelent a Földtani Közlöny 1880. első számában magyal'
és német nyelven. .

2. Közlemény a Tokaj-Hegyalja kaolinos kőzeteirő l,

előadva ugyanazon társulat ülésén (1880. febr. 4.) és meg-
jelent ugyanannak kiadványában. 1880. I. szám.

3. A "Société géologique de France" 50 éves jubileuma
és a nemzetközi geologiai congressus conferentiaja Pásisban
1880. april hóban. Minta nemzetközi geologiai congressus
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bizottságának tagja azon conferentiában részt Tett és jelen-

tést tesz, Megjelent ~ Földtani Értesitő 5. számában. 1880.

4. Megismerteté .Fouqué és Michel-Lévy, mineralogie mi-

crographique" nagy szabású munkáját, melyet a francia köz-
lekedési ministerium luxussal állított hi, és a melyben a mikro-

chemin eljárások közt a langkisérleti meghatározásoknak is

kellő méltánylás van juttatva, A m. földt. társulat szaküléséri

1880. március 3. s megjelent a Föltani Közl. 4.-5. számában.

5. Geologiai tájékozások. Szakvezetői megnyitó beszéd

Szombathelyen a m. orv. és természetvizsgalök vándorgyülé-

sén 1880. augusztus 24-én.

6. Geologiai tanulmányozását folytatta a nyáron Sel-

mec, Tokaj, Hegyalja, Nagy-Mihály és Veresvágáson az Opál-

bányák vidékén.

7. A mult 1879. évben tartott előadásaiból megjelent:

"A gránát és cordierit szereplése a magyarországi Tra-

chytokban: 2 tábla chromolithographiai képpel. Az Akadémia

kiadványaiban. Ért. a természettud. köréből, IX. kötet .

•A Nummulitk éplet viszonya a 'I'rachythoz Vichnyén

Selmec mellett." A Földtani Közlönyben magyar és német

nyelven.

A egyetemi ásványtani intézetben véghezvitt tudományos

munkálkodás eredményeihez számítandó még a következő is.

Schafarzik Ferenc egyetemi tanársegédtől :

1. A földrengés ek Délmagyarországon és szornszédos

területeken 1879-ben. Előadta a magyarhoni földtani társu-

lat ülésen (1879. decemberben') Megjelent 2 táblával ugyan-

annak kiadványaiban (1880. 2. és 3-dik füzet.)

2. Pestmegyében ÉK-i részében előforduló eruptiökőze-

tek. Előadta a magy. földtani társ. üléséti (1880. junius.]

3. Geologiai tanulmáyozásait folytatta a nyáron Salgó-

Tarján, Ajnácskő, V árgede, Losonc és 'I'ct-Györk- Acsa vidékén.

4. A mult évben (1879.) tartott előadésokböl megje-

lent: .Diabas Dobojról" egy chromolith. táblával a Földt.

Közlönyben (1879. december) és .Lángkisérletek mint petro-

graphiai módszer" a m. orv. és természetvizsgálók évkönyvé-

ben XX. kötet.
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Stem Hugó végzett tanárjelölt mult 1879. évben tartott.
előadása: "Néhány szörénymegyei kőzet petrographiai meg-
határozása" megjelent am. Földb. Közlönyben. 1879. 12. füzet.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D R . T I~LFY JÁNOS RT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. ToGFEDCBA~ U ~ J I% U J } t l j r I J l IC ( . (A Glio cím li. görög hirlapban.

963-964. sz.)
2 . ~ Ú , t l l l l% T C ( 7 C E ! ! l .A tC J xú},ov. (Panhellenic Annual for

the year 1880. London, William, and N orgate. 13-2]. lapon.)
3. Opusc~tla Graeca, quae primum in Gmecol'um ephe-

meridibus scripsit, nunc autern sollemniter celebrato secu-
lari restauratae regiae scientiarum Universitatis ungaricae
festo collecta edidit Joannea B. 'I'élfy. Budapestini. typis re-
giae scientiarum Universitatis ungaricae, 1880.

4 . Latin meghívó a külföldi egyetemekhez. (Jelentés a bu-
dapesti egyetem újjáalakíttatásának százados évfordulója al-
kalmából tartott ünnepéről.) Budapest, m. kir, egyetemi könyv-

nyomda. 1880. 21-ik lapori.
5 . Latin felköszöntő a budapesti egyetem évszázados

ünnepének lakomáján. (Ugyanott. 51-ik lapon.)
Jegyzet. E felköszöntőben két nyomdahiba van; commenis he-

lyett olvasandó commercio, és propono helyett p r o p in c .

D R . HA'l'ALA PÉTER RT.

Afrikából. Szudán és Kordofan ismertetés e, a Havi

Ssenüe 1879-ik oktobet'i és decemberi füzeteiben.

A Sémi esetekről. Felolvasva a filologiai társaság gyü-
Iésén 1880-iki april 7-én.

A nők az ieelamhan. Értekezés, a Kaseoru 1880-iki ju-

liusi füzetéhen.
D R . HORVÁT ÁRPÁD RT.

Bevezetés a MC6gya1'Oklevéltanbct. Hallgntóinctk kéeirai

helyett ndj(t Horvát A1:pád. 8-1'. Budapest, 1880. (az "Oklevél-

tctni Jegyzetek" első k o te te . )

DR. GREGUSS ÁGOST RT.

1. Mngyctr költészettan. Budapest. Eggenberger. 1880.
2. Amny bnllc6clái.Második bővitett kiadás. Franklin-

társulat. 1881.
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3. Bede lélektana és logikája.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐtödik kiadás. Franklia-
társulat. 188l.

4. Kisebb közlemények a folyóiratokban.

DR. HUNFALYY JÁNOS RT.

Egyetemes földrajz Cb középtanodák használatára első kö-
tet ötödik javított kiadás; negyedik kötet második javított
kiadás. Budapest, 1880. az Athenaeum r. t. tulajdona.

Elisée Redu« .La Terre" című munkája második kötete
magyar fordításának átvizsgálása. Kiadja acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , k. természet-
tudományi társulat.

Elisée Reclus .La Terre" című munkájának ismertetése.
Budapesti Szemle. 1880.

Theophrasfus életrajzcli, görögből fordította. Olcsó könyv-

tár, 1880. Franklin-tarsulat,

Több hirlapi cikk a Duna- és Tisza szabályozása ügyében.

Kis FöldIeirás. Negyedik javított kiadás. Athenaeum, 1881.

PONORI TH E W R E W K EMIL RT.

Egyetemes Philologiai Közlöny. A magyar tudományos
Akadémia nyelvtudományi bizottságnak megbizásából szer-
kesztik Ponori 'I'hewrewk Emil és Dr. Heinrich Gusztáv.
1880-ban negyedik évfolyama jelent meg.

Aristophanes élete: vígjátékaiba való bevezetések,

Arany János magyar Aristephanesének kiadásában. -
Sz. Ediltruda hymnus a Vossian. Q. 116 codexból. Egyet.

Philol. Közl. IV. 29 sköv.

Variae lectionea u. o. IV. 245 s köv.
A Maleager-féle Tavasz fordítása az 1880. máj. 4-én

megjelent Tavasz című ünnepi lapban.

Kéziratban:

Anakreon magyar fordítása.
Sexti Pompei festi de verboruni significatione quae su-

persunt cum Pauli epitome. Recensuit Aemilius 'I'hewrewk ele
Ponor. Sajtó alá készül.
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TORMA KÁROLY RT.

Repertorium Dacia régiség- és felirattaní ircdal mához
(Repertorium ad literaturam Daciae archaeologicam et epi-
graphicarn). Kiadta acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . Tud. Akadémia archaeologiai bizott-
sága. Budapest, 1880.

Folyóiratokban:

Római felirat Alsó-Ilosváról. (Archaeologiai Értesitő
XIV. k. 2. f.)

Ada1ékok Dacia föld- és helyiratához. (Ugyanott 3. f.)
Aquincumi ásatások. (Ugyanott 6-7. f.)
Salamon Ferencz: Buda-Pest Története. Ismertetés.

(Századok 1880. évf. 5-6. f.)
Revidirte und neue Inschriften zu Corpus Inscriptionum

Latinarum Ill. (Daeia). (Bennctorf-Hirschfeld, Archaeologisch-
epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich. 1880. évf. IV. k.
1-2. f.)

Sajtó alatt:
A limes Dacicus felső része. (Olvastatott a M. T. Aka-

démia 1880. február 9-iki ülésén).

DR. HEINRICH GUSZTÁV ny. r. tanár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mészá1'os Ignácz Kát·tigámja, bevezetéssel és jegyzetek-
kel kiadta. Budapest, 1880. Franklin-társulat. .

Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerkeszti P. 'I'hewrewk
Emillel. Budapest, 1880. IV. évfolyam. Franklin-társulat .

•Fanni hagyom,ányai" eredetéről. Felolvastatott a IGs-
faludi-társaságban. (Pesti Napló. 1880. julius 4.).

ABuclapesti Szemlében: 36. sz. Egy uj magyar isme-
rettár. - 42. 43. sz. Boccaccio. - Könyvbirálatok.

Az Egyet. Philolog. Közlönyben : A Cisio- Janus törté-
netéhez, - A magyar cisiók. - Az Edda eredetéhez.

A Figyelőben: VIlI. köt. 2. füzet. Boccaccio XVI. szá-
zadi költészetünkben,

Sqjtó alatt: Germán kézikönyv. Első, gót rész. Beveze-
tés, szöveg, nyelvtan, szótár. Budapest, Franklin-társulat.
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BARTAL ANTAL l\I1'.

1. Bartal A. és Malmosi Károly: Latin mondattan ITI.
javított kiadás.

2. Latin gyakorló-könyv a mondattanhoz 1. kiadás.

3. U. a. Titi Livii ab urbe condita XXI. és XXII. k. T.
kiadás.

4. U. a. C. Sallusti Orispi de coniuratione Catilinae et

de bello Iugurthino. 1. kiadás.

5. Horatius költeményei 1. kiadás.

G. Sajtó alatt van: Bevezetés ar. összehasonlítá nyelvé-

szetbe.

DR. SliVIONYI ZSIGMOND RT.

1. Az 1877/8-ban megjelent: • Magyar. Nyelvtan mon-

dattaní alapon a középiskolák 1. s II. osztálya számára" című

kézikönyvnek mindkét része 1879-ben második s 1880-ban

harmadik kiadást ért. (Átdolgozása német ajkú iskol~k ~zá-

mára Dávid Istvántói ] 880.)

2 .• Magyar nyelvtan felsőbb osztályoknak és magán-

használatra" 1879-ben első, 1880-b'an második kiadásban

jelent meg.

3. Elnyerte a M. T. Akadémia 1879-iki Sámuel-díját .A

Hangátvetésről. Külön lenyomat a Magyar N yelvőrböl" című
értekezésével.

4 .• A visszaható igealakok jelentéseiről. AM. Nyelv-

őrből 1878." Budapest, 1879.

5 .• Antibarbarus. Az idegenszerű és egyéb hibás sza-

vaknak és ezerkezeteknek betűrendes jegyzéke a megfelelő

helyesek kitételével ; egyszersmind a magyar nyelv főbb

nehézségeinek magyarázata." Budapest, 1879.

6. nA régi nyelvemlékek olvasásáról, főtekintettel a

Halotti Beszédre (a H. B. fotocinkografiájaval). Különnyomat

a M. Nyelvőrből." Budapest, 1880. (A H. B. hasonmása külön

lapon is megjelent.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. n Mutatvény a nyelvtörténeti szótárbóJ." (Az akadé-

miai nyelvtud. bizottságnak tanácskozása tárgyául:)

8. "N émet Nyelvkönyv. - Olvasókönyv, gyakorIókönyv,

nyelvtan. Középiskolai használatra." Budapest, 1880.
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9.• Tanulmányok az egyetemi magyar Nyelvtani Tál"

saság köréből. Kiadja S. Zs., a társaságnak vezetője. Első

füzet." Budapest, 1880.

10: Elnyerte a M. T. Akadémia 1880-ki Marczibányi-

díját .A Magyar Kötőszök" című munkája 1. részével (. A

Mellérendelő Kötőszők" , megjelenik 1881.)

ll. Oikkek a Magyar Nyelvőr 1879-iki folyamában:

Szófejtések. - Idegen képzők átvétele. - A régi nyelvemlé-

kek olvasásáról. - A természettudományi milnyelvről.-

»Toldi Szerelme" stb. - Az 1880-ki folyamb an : A r. nyelv-

emlékek olvasásáról. - A Halotti Beszéd tájnyelvi sajátsá-

gai. -- A .sőt" kötőszó. - Az .is" szörendi szerepe. - A

kérdő-e szócska eredetibb jelentése stb.

12. Szarvas Gábort (betegsége idejére) helyettesíti a

.Magyar Nyelvőr" szerkesztésében 1879. közepe óta.

DR. BALLAGI ALADÁR ar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Önálló munka: Durny Victor Világtörténelme. Átdol-

gozta és Magy~rország történetével bővítette. Budapest,

1880. 664 lap.

Éj·tekezések és czikkek folyóiratok- és hirlapokhan.

DR. GOLDZlHER IGNÁC MT.

Adalékok a I(eleti tamtlmányok magyctr bibliogrctphiájá-
ho» a mult szá.zadban. (Egyet. Philol, Közlöny 1880. II. füzet.]

A M Nemz. Muzeum keleti (cwctb,GFEDCBAp e r s a , torbk} kézira-
tainak ismertetése. (Magyar Könyvszemle 1880. II., II!., IV.

füzet.)

A z iszlám építkezési emlékei kapcsolatban a muhwnmedán
vUágnézettel. (Fejezet egy megjelenendő köuyvből. Budapesti

Szemle. 1880. V. füzet.)

A talmud és midj'ás grammatikájáj·ól. (Könyvbirrílat fo-

nalán. Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft 1880.

lJ. füzet.)

Uber jiidische Sitten ~tnr1 Gebj'üuche aus muhammedani-
schen Schriften (Monatsschrift fül' die Geschichte des .Iuden-

thums, Breslau, 1880. juliusi és augusztusi füzetébeu.)
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Exogamy aj~d Polyandry amo1ig the Arabs. (A londoni
"Academy" egyik juliusi számában).

Népszm'ű cikkek és könyvismertetések.

DR. KARL HNOS MT.

1. Kalauz m. n. Muzeum halgyüjteményében, Buda"
petsn, 1879. 8° 103 lap.

2. Magyarország kigyói. Megjelent: Természetrajzi Fü-
zetek 1879. I1I. köt, 96-112. lapján és két tábla.

3. A természetrajzi rész a Scholtz Albert által írt föld-
rajzban. Budapest, Franklin-Társulat 1880.

DR. LIEBERMANN LEO MT.

1. GJ'undzüge de1' Ohemie des Menschen. Stuttgart. Ferd.
Enke.

2. A porlaszt ott folyadékok belehellésé1'e vonatkozó kisér-

letek. Előadatott a kir. orvosegylet, 1879. november 22-én
tartott ülésében. Megjelent ugyanezen egylet évkönyvében.

3. Könyvbíralatok és népszerű cikkek.

DR. ÁBEL JENŐ MT.

1. .Colluthi Lycopolitani Carmen de Raptu Helenae,
ed. E Ábel." (Berlin.)

2. ~Corvincodexekről" (Értekezések a Nyelv- és Szép-
tudományok köréből VIlI. Akad.).

3. "Magyarországi humanisták és a dunai tudós társa-
ság." (VIlI. Akad.)

4. "Adalékok a humanismus történetéhez Magyarorszá-
gon. " (Akadémia.)

5. "Trója története." (Az V. ker. kir. kath. főgyml1. él'-
tesítöj ében.)

6. "A görög epikusole töredékeihez" , "A homérceutők-

ról", "György, kalocsai érsek", "Garázda Péter", "Bonfini

életrajzához" és több más kisebb értekezés és könyvismerte-

tés az "Egyetemes Philologiai Közlöny"-ben és a "Magyar
Könyvszemlében. "

7. A Burian-féle "Jahresbericht über die Portschritte
der classischen Philolegiev-ben a magyarországi philologiai
irodalom referense,


