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Egy éve annak, hogy nagyrabecsült tanártársaim
bizalmából tudományegyetemünk rektori méltóságá-

nak díszes jelvényeit és annak teendőit átvettem;

mely év befejezve lévén, rektori múködésem utolsó,

(J, szokás által szentesített teendőjének igyekez em

megfelelni; tudniillik, hivatalos müködésemről nyil-

vános számot adni, és az uj nagyságos rektort, vala-

mint a tudományegyetem uj tanácsát méltóságában

beigtatni ; ép ugy, mint ezt egyetemünlmek a dicsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lI!lá r ia Terésui által történt ujjáalakíttatása óta le-

folyt 99 éven át, velem együtt, 89 szabadon válasz-

tott rektor tette, kik közt boldogult atyám Lenhossék

1I1ihá ly 62 évelőtt szintén szerencséjének tartotta

megtenni.
Igyekezni fogok tudomány-egyetemünk 1878/9-

ik tanévi müködését rövid vázlatban előtüntetni,

külön tekintettel azon tényezőkre, melyek nevezete-

son hozzájárultak egyetemünk nagy czéljának, úgy

mint egyrészt a hazai tudomány és cultura fejlesz-

tése, másrészt pedig" tudomány-egyetemünknek a

többi múvelt culturállamok tudomány-egyetemi szin-
vonalának eléréséhez.

Minden felsőbb tanintézet üdvös hatása" mint

ezt egy jeles elődöm már 1862-ben (Pauler Tioadar

rektori lekös,~önőbeszéd. G. lap) lriemelé, első sorban a
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követeJHl{fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanreudsser iőlBA f ü g 'g ' ,MLKJIHGFEDCBAa melyhez még csato-
landó a tanítási eszközök és intézetek tökélctességi

foka.

Erre nézve örömmel constatálhatom, hogy egye-

temünk összes testületel arra törekedtek miszeiint
az ] 848-iki országgyűlés 19-ik törvényczikkébeu l<i-

mondott, éslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ Felsége által is szentesített tauszabad-

ságnak mind a tanításban, mind <1 tanulásban minél

tágasabb tél' engedtessék, és hogy ezen üdvös törek-
vés a nagyméltóságú vallas és közoktatásügyi

ininister Úrnak nemcsak a legmelegebb pártolásában

részesűlt, de ő maga is annak előmozdítására mindent

megtett, mi csak a jelen viszonyok közt lehetséges

vala,

Ki világlik ez különösen a tanítással foglalko-

zettak számából, t. i. 64 rendes, 15 rendkivüli, 67

magán, 6 helyettes tanár, és 6 tanítóból ; kik közül

dolgozó intézetekkel biró 19 tanár mellett 25 tanár-

segéd van alkalmazva.

E tekintélyes szám az egyes karok közt követ-
kezőleg van felosztva :
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A I 58 tanítási- joggal ellátott tanár által I 75

tantárgy előadása hirdettetett, és pedig a hittani
karnal 9, melyek közül egy tanár által 2 tantárgy, a

jogi karnál 46, melyek közül 7 tanár által 2, és 1

által 3:tantárgy, az orvosikamál 52, melyek közül

7 tanár által 2, éslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 által 3 tantárgy, a bölcsészeti

karnál 68, melyek. közül 6 tanár által 2, és 1 által B

tantárgy adatott elő.

Ezekből látható, hogy majdném minden más

első rangú k9lföldi egyetemen, pl. a berlinin előadott

tantárgyak, részint az egyes karok,' részint pedig II

jelenlegi vallás és közoktatásügyi minister úr 6
nagyméltósága törekvései által képviselve vannak,

Azon tantárgy ak közül, melyeknek előadatása még

kivánatos volna, kiemelem p. o. az uuthropologiát,

mely, amint már e diszes helyen kimutatni alkalmam

volt, miytc1enmagasabb rangú egyetemnél máris kép-

viselve van.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Lenhossék JÓK;sef. A budapesti kir . magyar

tudomány-egyetem ujjá ((l((kítta tás(~ XOIX-dik évének

1JIDCCCLXX1X. 1Ju(fus lB-cin ta r tott ünnepe a lka lmával

"az Anth1'opologiáról mint. ct .J ·elenkori miveltség nélkülöz-

ltetlen kellékéről" emlékbeszéd. 30. l(~p.)

Egyetemünk ezen lefolyt tanév alatt 3 rendes,
1 rendkivüli és 5 magántanárral szaporodott; ú, m.

eL jogi karnál Dr. Láncz!! Gyula eL politikából, Dr.

Tlwllóczy Lajos a magyal' pénzügy történetéből, Dr.

Fejérpa ia le) Lássl« az oklevéltanból magántanárokká

képesíttettek. - Az orvosi karnál Dr. Mihalkovits Géza

(:1, fejlődéstan eddigi rendkivüli, annak rendes taná-

rává neveztetett ki, továbbá a tájboncztani rendes
előadások tart.ására felhatalmaztatott, és a gyakor-

lati boneztani szigorlatok tartásával bizatott meg.
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Dr.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf (é z m fÍrs .d ': ! f T ic a d a r az elméleti és g}'LLkOl'lati
. szülészetből eddigi rendkivüli tanár, szintén annak

rendes tanárává neveztetett ki. - A bölcsészeti kar-

nál Dr. S c h o lts A g o s t a' mennyiségtanból, és Dr. V a jd « zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyúla Magyarország cultur-történelméből magán-

tanárokká képesíttettek : továbbá Dr. Frohlich. Izor

az elmé: eti természettan eddigi magántanára, annak

iondkívüli tanárává és Torma K á r 'o ly a kolosvári

egyetemen a magyar közjog volt rendes tanára az

érem- és régiségtan rendes tanárává neveztetett ki.

Ezen a tanításra vonatkozó gyarapodás két ok-

nál fogva örvendetes, mivel egyrészt ezen tanárok

legnagyobb része egyetemünkön nyerte kiképezteté-

sét, másrészt pedig oly férfiakat illet, kiklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~LZ illető

tanártestülétek által csak tudományos tevékenysé-

geik és az irodalom terén szerzett érdemeik folytán

ajánltattak a vallás és közoktatásügyi minister úr-

nak kineveztetés végett.

Továbbá a bölcsészeti karnál Dr. báró Eötvös

Loráni, a természettan rendes tanára, Dr. Jendrassík

Jenő, az élettan rendes tanárától átvette az eddig oz

utóbbitól helyettesi minőségben az orvostanhallga-

tók számára tartandó kísérleti természettant, vala-

mint az orvosi előszigorlatban ezen tantárgy kihall-
gatását.

Dr. S im o n y i Z s ig m o n d a magyar nyelvtudomány

magántanára ugyanannak, valamint Dr. ~1I1ayerAsirel
I

az indogermán összehasonlító nyelvész et rendkivüli

tanára a szláv nyelv és irodalom helyettes tanárává

neveztetett ki.

Ellenben Dr. Stoclánger Tamás, a kórodai előké-

szítő sebészet rendes tanára, egyetemünk 187 O/l-ik



tanévben volt rektora és lS()i3/1-1wl1 llZ O1'r08ikar

volt dékánja, valamintlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeL múlt tanév volt prodákánja,

::ii:tjátkérelmére nyugalmaztatása irántfolyamodott ; -

hosszú évsoron át lelkiismeretes ésfáradhatatlanrnükö-

desének kiemelésével ez iránti folyamodása felterjesz-

tetett.
A midőn tudomáuy-egyetemünknek ct múlt tan-

évben uj tantárgyak és tanerők által való ekképeni

gyarapodását mint örvendetes momentumot felje-

gyezni szerenesém vala, máa-is azon reményben rin-

gattarn magamat, hogy alkotmányunk visszaállításá-

tóI számítva, azcn i3 rektor közé sorolhatom, kiknek

nem jutott azon szomorú sz e r ep, a tanárok közül

halálozás folytán, veszteséget felemlíteni ; a mikor a

gondviselésnek tetszett, a tanév vége felé, ú. m. julius

l-én egyik jeles ügyfelünk etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASomltegyi Xacer Peren-

csci , bölcsészet-tudort, az egyetemes történelem, a

történelmi módszertan és encyclopaedia rendes taná-

rát, valamint a kegyes rendele magyarországi tarto-

mány- főnökét, életének 67 -ik évében körünkből

elragadni. A. mily váratlan, ép oly megdöbbentő

esemény volt ez egyetemünkre nézve, mi vel benno

tanszaleának jeles szaktudósát, eL bölcsészeti kal' lel-

kes és fáradhatatlan tagtársát, a tanhallgatók pedig

egyik legkedvesebb tanárukat vesztették. Somhegyi

azelőtt Schröck Xaver Perener született 1813-han

ceteber 9-én Bárdon, Veszprém megyében, Gymna-

situni tanulmányait Veszprémben, a két bölcsészeti

évét pedig V áczon végezte, A kegyes rendbe 18-32-be

lépett. Bölcsészeti tudornak 1838-ball avattatott,

Hittudományi tanulmányait 1837-1840-ig Nyitrán
é8 Szent-Györgyön befejezvén és ezután áldozárra
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szenteltetvén, egész J ö-l:4-ig eL rend több gymnasiu-

mában tanított.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ volt az, ki ugyanis] S44-ben elő-

ször adta elő magyar nyelven a történelmet. A forra-

dalom után mint számvizsgáló egy évet töltött a rend
birtokán, azután egy évig Szegeden, míg ]85] -

lS5ö-ig a rend pesti főgymnasiurnában tanított, a mi-

kor magyal' szellemű előadásai miatt Bach kormányu

alatt áttették ismét Szegedre, hol két évi müködése

után 1860-ban igazgatónak választatott, 1864-ben

azonban visszahelyeztetvén Pestre, két évi múködése

után mint igazgató Purgataller J ózsef kegyesrendű

tartomány - főnök halála után, ő választatott annak
helyére. Irodalmi érdemeiért 1858-ban eL m. tud. Alm-

démia levelező tagjáva választatott, és ugyanazon év-

.ben egyetemünkön rendes tanárrá neveztetett ki.

Felemlítendő továbbázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzeiff' József, nyugalma-

zott egyetemi questomak életének 78-ik évében tör-
tént halála; ki a volt lll. kir. helytartótanácsnál 2ö

évig, azután pedig 17 évig egyetemünkön híven 68
becsületesen, mint quaostor szolgált, míg 187 5-ben

nyugalom?a helyheztetett.

"Sit illi terra laevis".

Úgy szintén ez év lefoly ta alatt halt meg Stano-

jovich Lázár , egykor a természettani tanszék adjuric-

tusa.ki már 20 évelőtt nyugalmaztatott,

Végtére még a szolgaszemélyzet közül Jablonszky

András, futár és rektori pedellus 54-jI\: évében tör-

tént halála említendő. Egyetemünkön összesen 3Oévig

híven szolgált, és pedig 16 évig a növénykertben, 5

évig a hittani kamál és 9 évig a rektorság mellett.

Hogy mennyire felelt meg tudomány-egyeternünk

tanári személyzete nemcsak azon követelménynek
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tanítan i, lianem eöyszersmind szaktudornánvát fej-

leszteni is, az egyesek irodalmi munkásságából lát-

ható, melynek részletes cxímjegyzékének kinyoma-

tása iránt intézkedtem. Ehez még az egyes tanárok

vezetése alatt a tanítványok által véghezvitt és

közzétett tudományos kutatások eredményei és dol-

gozatok felsoroltatrii fognak.

Tudomány-egyetemünk egyes tagjai c mult hm-

évben a hözoktatás és irodalmi téren szerzett érde-

meik elismeréséül, nemcsak hazai: hanem külföldi

kitüntetések ben is részesültek.

Így a,LI országos közoktatási tanács váltakozó

tagjaivá neveztettek ki: Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMar'gó TivadCt1', Dr. Than

Károly, Dr, Hunfa lvy János, Dr. J urányi Lajos, Dr.

Grequss Agost, Dr. Heinrieti Gusztáv rendes tanárok éti

Dr. Barta l Anta l magántanár. Dr. Liebennann Leo a

vegytan magántanára ,-L m. kir. állatgyógyintézetnél,

Dr. Schwimmer Ernő "L bőrhórtan és Dr. Béke G!Jula

lL fülgyógyász at magántanára, ezen egyetemen rend-
kívüli tanári czűnmel ruháztattak fel. Dr. Greguss

Agost, és Dr. Henszelsnann Imre, rendes tanárok, az

országos képzőművészeti tanács tagjaivá, - Dr. laú!}

Nándor pedig, "LZ élettani módszertan rendkivüli

tanára, eLlrolosvári lll, kir. egyetemhez az élettan ren-

des tanárának neveztettek ki. - Dr. JYlilha lkovitsGés«

rendes tanár, Dr. Sirnonyi Zsigmond és Dr. Bánóczy

József magántanár, eLmagya,r tudományos Akadémia

levelező tagjainak választattak. Ugyanott pályadíjt

nyertek: Dr. Burlenz József rendes, Dr. Sirnonyi Zsig-

mond és Dr. Marcsoli Henrik magántanárok.

Dr. Jedlik Anyos a természettan nyugalmazott rendes
tanárát, Ő Felsége a vaskoróna rend lovagkeresztjével
teldiszíteni kegyeskedett.
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Y égül csekélységem is ct budapesti ordzágos ré-

gészeti és embertani társulat állandó választmányi

tagnak, és annak embertani szakosztálya elnökének,

valamint a magyi:Lr orvosok s természetvizsgálók épen

most Budapesten tartandó XX -ik vándorgyülésének

alelnökének, - "Lpárisi "Société anthropologique",

melynek eddig tiszteletbeli tagja voltam, külső "mem-

bre associé" -jének, a müncheni "Societas authropo-

logica ", a florenci "Societa italiana di antropologia

o psichologia comparata" és a délmagyarországi tör-

nelmi és régészeti társulat tiszteletbeli, és a göttin-

gai "königI. Gesellschaft del' Wissenschaíten", mely-

nek tagja boldogult atyám is valet, rendes tagjává

választattam ; nemkülönben Il.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOszkár lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeL svéd király

a boldogult atyám által is birt Wasa-, II. Victor Ema-

nuel az olasz király a korona-, és IV. Lajos a hesseni

uralkodó nagyherezeg a nagylelkű Fülöprend első

osztályú lovagkeresztjével kegyeskedett engemet fel-
clisziteni.

Úgy mint más években, az elmúlt tanévben is
el, nagyméltóságu vallás- és közoktaté: ügyi miuister

úr által JOOO forint utalványoztatott magán tanárok

jutalmazására, amely összegből:

A jogi karból:

Dr. Nag!) Ferenc

Az orvosi karból:

Dr. Laufenauer Kúrol!)

A bölcsészeti karból:

800 forint

500
"

Dr. Haberern Jona thán

Dr. Pasteiner GyulCt

Dr. Bás.zel Aurel

800

600

500

"
"



li)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bálint Gábor 500 forint

és Dalloe Gy~tla 300 "

utalványoztatott összesen 4000 forint.

Dr. Leoie Lajos, az angol nyelv és irodalomnak

két évtized óta magántanítója 200 forintnyi kegydíj-

ban részesült. -- Öregebb SzinnYe1: Jáseef, első egye-

temi könyvtári őr, helyettes igazgatói, ininőségben

teljesített szolgálataiért 500,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR o c h lu » Béla , az angol-

nyelv irodalom magántanára 400, Dr. Ilosvay Lajos

vegyészeti tanárseged 100, Wurmb Imre, quaestor

200, Vörös Akos, quaestori ellenőr 20.0, és Fekete József
egyetemi főkertész 200 forültnyi juta lmat nyertek. ...:...-

Azonkivül az egyetemi szolgaszemélyzet közül többen

kisebb-nagyobb jutethni és segélyzési díjban része-

sitettek.
A mi az egyetemi tanulők létszámát illeti, az

187%-ik tanév első felében összesen 3046, a máso-

dik felében pedig 294] tanuló volt bejegyezve, kik

az egyes karok közt így oszoltak fel :

-- T.J'élévlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i II. félév '1
-",-:- ~; --=- -, ~ I

,~j-d:~l ~ r-d:~1
I ~ I ~:Gl I §3 I §3:&;

;-ol rl ~ ~

- --==----=----=- li -1-- --1 I .
Hittanhallgató . . I 77' 1 79 I 1
Jog- és államtanhallgató . 1315 I 80 1271 I 70
Orvostanhallgató . . . 656 34 I 647 15
BölcsészeUanhallgató. . 478 I 80 488 76

, Öss~e-Re-n--.:I 2526 -1 -195 2485 I 162 I
,1

. 1: 192 II 189
. I 133 I 105

-,-----~I
2941

Gyógyszerész-tanhallgató . .
Szülésznö . . . .

Összesen 3046

.)087
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Ezenkívül:

Jogi tantárgyat hallgattak:

Hittanhallgató . .'.

Bölcsészettanhallgató

Orvosi tantárgyat hallgattak:

Jogtanhallgató .

Bölcsészettanhallgató .

Bölcsészeti tantár. hallgattak:

HittanhaUgató .

Jogtanhallgató .

Orvostanhallga tó

1. félév. JI. félév.

2 2

2 :3

o 2,)

14 4

44 43
f,38 877

567 242

Összesen 1170 673

Vagy mind ct két félévben összesen J 843

Ebből látható továbbá, hogy összesen az el~ö

félévben 71-el kevesebb, a másodikban pedig IS-al
több tanhallgató volt. mint az ] 877fR-djki tanévben.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u

és pedig:
1. félév. n. félév.

Hittanhallgató
.Jogi és államtanhallgató

Orvostanhallgató

Bölcsészettanhallgató .

Összesen

--3

--76

+50
-32

+1
-90
+7~

-1

-71 +18

Kiviláglik továbbá, hogy az orvostanhallgatók.

száma, az I. félévben: 7'8 százalékkal, a IT-ile félév-

ben pedig 12'2 százalékkal növekedett; a mi a tudo-

mányos intézetünk növekedő tökéletesedésére vezet-

hető vissza, melyhez különös en j árult az 11j boneztán i

intézr-t a múlt t.anév key,(10,tnV0]·tÖl't.ént JnPgnyjtása"



A. beirottak - ideérbve a szülésznőket is -

vallását illetőleg, a következő táblázat tünteti ki:

1. félév. 1lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr. félév.

1574 1578

74 60

77 70

242 233

398 375

5 5

1

675

15

Római katholikus

Görög katholikus

Görög keleti

Ágostai .

Helvét

Unitárius

Anglikán

Héber 620

Összesen 3046

Nemzetiségre nézve pedig voltak:
1. félév. If. félév,

Szorosan vett Magyarországból 3002 2905

Horvát-Tótország'ból 14 {)
c.-

A birodalom egyéb államaiból 21 18

Más államokból ~ 9

Az összes hallgatóságnak tehát egy fele katholi-

kus, 1/4-ed része héber, 1/12-ed része ágostai, l/ll-ed

része helvét, l(ss-aclrésze görögkatholikus és l!~o-cll

része görög-keleti vala.

A nemzetiségre nézve pedig 9ho-ed része ma-
gyarországi, 1hn-ed része horváth- és tótországi, 1/15_

töd része a birodalom egyéb államaiból való. és
1/4o-ed része más államokból.

Szigorlat tartatott :

A hittani karnál
A jog- és államtudományi karnál

Az orvosi karnál

A bölcsészeti karnál
Gyógvszorészct» .

II

506
)

287

2G

284
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Középtanodai tanár vizsgálat 117: m elyek közt

ő Lsikertelen volt.

Felavattattak :

Hittudorra
Egyházjogtudorrá .

Jog- és államtudományi tudorrá, a vagy

régi rendszer szerint ..

Jogtudományi tudorrá
Államtudományi tudorrá

Orvostudorrá, vagj' a régi rendszer

szerint .
Sebésztudoreá .

Egyetemes orvostudorrá, vagylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8,Z uj

rendszer szerint 2 ()
Vegyészettudorrá 2

Bölcsészettudorrá .' 23

Ezenkívül jubiláris tudori oklevéllel tiszteltettele

meg: (l, hittani kal' részérőlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASÚ1'kány Mikló8) bakony-

beli apát; a jogi kal' részéről pedig: Szentk'i1'á lVi Mór,

Kisebb fokozatot nyertek:
Szülészmesterit

Gyógyszerészmesterit .
Szülésznőt

Egyetemi bizonyítványok adattak ki:

3

1

4-9

()9

86

28

12BA

7 4

216

Vég I Tűvozási I
Ibizonyítvány Li7,onyítv{LllYI

A hittani karban =c=-===, il -~ ;

A jog- és államtudományi karban ',Ill
A7. or~osikal'ball

A bölcsészeti karban

Össsesen
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Tudomány-egyetemünkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönyvtára örvendetes len-

dületet nyert; ugyanis annak igazgatójává i:L7. egye-
temi tanács fe]t,m:j'esztésérplkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(í ]'elsége által Szilágyi

Sándor, kitünő tÖl'ténészünk. volt vallás- és közokta-

tásügyi ministeri titkár és a magyar tudományos

Akaderníának rendes tagja, neveztetett ki. Továbbá a

a könyvtári munkáuál alkalmazott Btiszt, B év eltelts

után, állomásukon végleg' mege~'ősíttetett, és kettő

kőzülök évi 1000 forintnyi fizetéssel léptetett elő.

Hogy mily örvendetes eredményt mutathat fel könyv-

tárunk, abból látható, hogy a múlt tanévben 40,256
egyén által ;')0,652 mű lett használva.

Örömmel conAtatálh~Ltom, hogy ezen múlt tan-

évben a tudományo::,ságot és nemes vetélkedést az

egyetemi hallgatók kőzt; annyira előmozdító pálya-

kérdések, - a jogi és államtudományi kar által kitü-

zötteken kívül, -, mind szerencsésen oldattak meg,

pedig ezeknek némelyike nem a könnyüekheztartozott.

A részletes kimutatás a pályanyertesek felől maris

megjelenvén, itt újra felsorolni szükségtelennek tar-

tom. - Csak annyit hozok fel, hogy a hittani karnal
4 pályázó közül 3 összesen 255 frtot, az orvosi kar-

nál mind 6 pályázó összesen 320 frtot, a bölcsészeti

karnal pedig 9 pályázó közül 3 összesen 330 frtot

nyert, és így összesen 12 pályanyertes 995 frtot.

A lefolyt tanév alatt az egyetemi hallgatók által
élvezett ösztöndíjak tettek összesen:

A hittani karnál 1,680 frtot

, A jogi" 18,500 "
Az orvosi : " 14,500 "
A hölcsészeti karnál 16,500 "

Összesen 51,180 frtot,

2
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Azonkívül az egyetemi alapítványokból

külön élveztek 4000 fl-tot. '
Szorgalmi díjakul kiosztattak :

A Szitányi alapból

A Schopper "
A CsaúszlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Schordann "
"

242,

50,

600,

200,

Összesen 1092'

A Holitser alapból

Az Imre Rezeta alapból

A Schmidt "
A hittani kal' a beiktatási díjalapból

A jogi """ "
A bölcsész.""" "
A Schordann atapból szigorlati köl-

esön czím alatt .

Tehát összesen kiosztatott

forint kr.

120

120

50

90

575

267

500

2SHí

Betegek gyámolításárít kiosztatott :
forint

55
lu,

A Pray-Fillinger alapból.

A Kelemen Imre "
A Kautz alapítványból

A Stábly-Bene-Schordann alap.

A Mitterpacher-Hadaly alapít-

ványból

S

120

700

40

100

Összesen 983 40

Tekintetbe véve ezen 59,~)74 forintra rugó össze-

get, mely ösztöndíj. szorgalmidíj és különféle segély

*) Az orvosi Imr a beiktatási díjalap illető részletét erejéig

taneszközök megszerzésére fordította.

még

77

78
17*)

72
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czím alatt a tanulők segélyezésére a múlt tanévben

fordíttatott, - mondhatni, hogy e világon létező

egyetemek közt egy sincs, melynél csak megközelí-

tőleg is ennyi fordíttatnek egy tanév alatt a tanulék

segélyezésére.

Továb bá felmentést nyertek a tandíj fizetése alól:

II ~ férb'"~III~Tb'" il P'"'é~té:n!
II 1 I ~ illi ~!I ~ I .~ Iil CD ~ cl) ~! ~ ,........ I

:=H=i=tt=an=ha=ll=g=at~ó==.=.=.~1=-==~I==~;i==l~1 ==l~lrl ==4~1=7=2=1/2=~

Jog- és államtanhallg. us 1 65 1· 112 I 19 I 62791521/2

Orvostanhallgató .. 23 18 30 I 24 I 2362 50

Bölcsésztanhallgató .. 136; 66 í 142 68 I 5812 I 571/2

------.~---~--~----~--~--~---
Összesen .. 1\ 2761 149!! 284 I 172 114459 i 32'/2

E kedvezményben tehát az l-ső félévben 421-en,

a II-ban pedig 456-an részesültek, 14,459 frtfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11'2

kr. értékig.
frt, kr.

A tényleg befizetett tandíjak

összege a két félévben kitett. 1] 5,817 10

A beirott tan órák után eső tan-

díj összeg. 130,276 421/2
Ebből a fenebbi táblázat szerint

'P. szorgalmas és szegényebb tanulők

részére elengedtetett 14,459 321/2

Az állampénztárnak járó száza-

lék és helyettesítési díjak fejében be-

szolgáltatott , 6,992
2*
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frt. kr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az egyes tanárokra a tényleg be-

vett tandíj után a fönnebbi összegre

vonatkozott jövedelmi adó tett. 1],780

Az összes tandíjövedelmeknek eszerint 32'1

százaléka részint szegényebb és szorgalmas tanulók

segélyzésére fordíttatott, részint pedig az állampénz-

tárba folyt.

A tényleg befizetett tandíjakat az összes hall-

gatóságra szétosztva, átlag minden hallgatóra fél-

évenkint 20. frt 15 kr esik. Ezen összeg, tekintve azt,

hogya tudomány-egyetemi hallgatóknak nagy része

személyes gyakorlati oktatásban részesül, bármely

hasonló czélú tanintézet iskolapénzéhez képest igen

csekélynek tekinthető, mint ezt már egy jeles elődömzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Tlwn Iúiroly. Az egyeterntör téneteMDCCCLXXV- VI-

ban 18.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla p .) megjegyzé.
Az egyetemi hallgatók 4- segélyző egyesülete,

mint azoknak évi jelentéseikböl látható, szabályszerűen

és jótékonyan működött. 'I'őkéi örvendetesen szapo-

rodtak. melyhez Ő cs. és apostoli kir. Felsége a re c-

torság útján 400 frtnyi kegyadománya is hozzájárult.

Magasabb kiképeztetés czéljából utazási ösztön-
díjt nyertek:

I. Államit :

Demetzky Mihály bölcsészettudor és

gymnasiumi tanárjelölt

Nagy Ernő jogtudor

Ifjabb Szinnyei Józsefbölcsészettudor
és gymnasiumi tanárjelölt

Abel .Tenő bölcsészettudor és gymna-

siumi tanárjelölt 600
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Nagy Dezső jogtudor .

Riedl Ferenc gymnasiumi tanárjelölt

Belky János orvostudor és törvény-
széki orvostani tanársegéd

Czobor Béla, bölcsészettudor és egye-

temi magántanárlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

frt, kr.

600

600

500

400

6,000Összesen

II. A Bene alapitványból :

Dr. I'~l'cseyErnő 120 darab arany és

352 forint, vagyis = összesen 1,012 -

IlI. Schordann alapítványból:

Dr. Pertik Otto 1,000

Összesen

Vagyis összesen fordítta-tott utazási
ösztöndíjr kra . tl,ö 12

Különösen kiemelendők azon építkezések, melyek

a, múlt tanévben történtek, Ú. m. a szülészeti kóroda

és annak tanszéke az orvoskari telepnek statió utczai

sarkán levő egy emeletes kibérlett házban czéljának

megfelelőleg átalakítatott és szereltetett fel; ugyanitt
egy házmesteri és szolgai állomás rendszeresittetett,

Az új boneztani intézet teljesen elkészül vén, az
előadások már c1,Z egész tauéven át itt tartattak.

Ugyanitt egy fűtő szolgái állomás rendszeresíttetett.

, Hogy mily jótékony hatással volt ezen új boncz-

tani intézet a tanuló ifjúságra, erre nézve elég azt

felhoznom, miszerint egész 25 évi tanári müködésem

alatt, annyi szorgalmat az előadások járásában, és

a gyakorlati boncztanbau, valamint (1, boneztani

2,012
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tudományban való előmenetelt még nem tapasztal-

tam; úgy szintén a boneztani tudományszak kimű-

velése is, mely a régi boneztani intézethelyiségek
hiányossága és a voltak czélszerűtlensége miatt, csak

egyeselue volt korlátozva, - üdvös lendületet nyert,

a mennyiben már a múlt tanévben egynehány jele-

sebb tanítványom önálló becses munkákkal is fellép-

hetett az irodalmi téren és a boneztani muzeum

magasabb emberi és összehasonlító állati boneztani

készítményekkel tetemesen szaporodott.

Nem tartóztathatern magam vissza, hogya je-
lenlegi vallás- és közoktatásügyi miuister úr ő nagy-

méltóságának egyetemünk nevében, hazánk felvirá-

goztatása, a tanítás és tanulás előmozdítása érde-

kében forró hálámat e díszes helyen ismételve ki-

fejezzem.

De nemcsak ezen boneztani intézet fejeztetett

be, hanem az olyannyira szükségessé vált belgyó-

gyászati intézet is ezen egyetemi telken annyira fel-

épült, hogy nem csak fedél alatt van, hanem remél-

hetőleg egy év mulva rendeltetésének fog átadhatni,

Egyetemünk összes épületeiben előfordult kisebb-

nagyobb mérvű átalakításoknak részletes felsorolását

azonban itt mellőzendőnek tartom.

Azon összegek, melyeket a lefolyt tanévben az

egyetemi tanítás igényelt,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ. m. a melyek az épületek

fenntartására, valamennyi intézet s kórodák ellátá-

sára előirányozva voltak, rövid áttekintésben efedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl tö -

kezők valának:
I. A' rektor utalványozására a gaz- frt,

das ági gondnok által fedezett valamennyi

tanszéknek különnemű kisebh költségeire 11,758 -

kr.
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frt. kr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Gázszükséglet 15,000

3. Vízvezeték-szükséglet 2,000

:1:. Tudományos intézetek átalánya 11,828

5. Kórodai betegek élelmezése 20,569

6. Kórodai felszerelésekre 7,000

7. KÓl'odai ruhanemű-mosásra 3,500

8. KÓl'odai gyógyszerekre 5:500

9. Könyvtári rendes átalány. 5,000

10. Könyvtári rendkivüli átalány 7,000fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l l . Könyvtári beiktatási díjjutalék . 1,210 44
r

12. Epületek tisztogatás a és javítása 15,000 --

Az l-sö 2-ik 3-ik és l2-dik tétel okból vétetett

az előbbeni évi előirányzatnál valamivel magasabbra,

mert a gáz, vízvezeték, tüzelő anyag s egyéb költsé-

geket is igénylő épületek száma egy új épülettel

szaporodott, Ú. m. a boneztani intézettel, melyben

egyébiránt az én vezetésern alatt álló leíró és tájboncz-

tani intézetén kívül, még a fejlődéstani intézet, össze-

kapcsolatban egy második tájboncztanival, továbbá
az előkészítő sebészéti intézet és azonkí vül még a

a sebészeti mútőintézet van elhelyezve.

Az _egyetemi budget tett. 290,984 frt.

Személyi járandóságokban. 120,062"

Dologi kiadásokban 26,097 "

Összesen 440,143 frt,

Az egyetemi alap volt 200,968 ,~

és így az országos alap hozzájárult 239,175 frttal.

Ezen felsoroltakon kívül a nevezetesebb mozza-

natok, melyek a múlt 187%-iki tanév alatt előfor-
dultak, a következők valának;
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Mindenek előtt azon nagy adoiuányt kell felhoz-
\lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"

nom, melyet cs. és aposto királyunk OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelsége ezüst

menyegzője alkalmából tudomány-egyetemünk hallga-

tói számára alapítani kegyeskedett; ú. m. 7 egyen-

kint 300 arany forinttell javadalmazott ösztöndíjb.

A vallás- és közoktatásügyi minister úr ő nagy-

méltósága rendeletére.

az alap- és állam vizsgálati szabályok némi vál-

tozás alá estek, a mennyiben úgy a beiratások idő

tartama, mint a vizsgálatok határideje megszoríttu-

tott. Abeiratás határidejének korlátolására nézve

azonban bölcsen megjegyeztetett, hogy ezen első

félévben: a mennyire lehet, tökéletes szigorúsággal

pedig a második félévben foganatosíttassék.

" Továbbá:

a világtörténelem, mely eddig boldogult Som-

hegyi Ferenc rendes tanár által adatott elő, fontos-

sága és nagy terjedeiménél fogva jövőben :3 részre

felosztva, 3 tanár által lesz előadva; melyre a legkö-

zelebbi félévre helyettesi minőségben CLZ ó-kor Dr.

Ribáry Ferenc, a középkor Dr. Marcza li Henrik, mind

a kettő a világtörténelem magántanárai-, és az uj ko r

előadására Salamon Ference a magyar történelem ren-

des tanára személtetett ki, mely 3 tanszéknak azon-

ban végleges betöltése iránt a pályázat már is kihir-

detetett.

A tudomány-egyeteni tanácsműködése köréből :

Ö Felségeiknek legmagasabb esüstmenyegzőjük

alkalmából, tanács mindent megtett arra nézve, hogy
külön küldöt.tség által fejezhesse ki hódolatát, azon-

ban azon oknál fogva, hogy a birodalom egy egyetem

részéről sem fogadtattott el Ú Felségeik által hasonló
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küldöttség, az egyetemi tanács e helyett egy dísze-

sen kiállított hódolati felirat álta] igyekezett kifeje-

zést adni hű és örömteljes érzelmeinek.

Az egyetemi tanács elhatározta továbbá, hogy

jövőben október 4-én, mint Ó cs. ésaposto királyunk Ó

Felségének legmagasabb nevenapján, előadások nem
tartatnak.

Az egyetemi tanács gondoskodásának leülönős

tárgyát képezé azon egyetemi polgárok sorsa, kik a

múlt tanévi mozgósítás folytán a beiratkozás ban

maga idején akadályozva voltak. A nagyméltóságú

ministeriumnál való közbenjárásunknak azon örven-

detes sikere volt, hogy úgy szólva valamennyinek
lehetövé vált tanulmányainknak folytatása.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V égre az egyetemi tanács, rektorával élén, a

lefolyt tanév alatt előfordult nagyobb egyházi és

egyéb ünnepélyekenezuttal is, mint máskor, rang-

jának és állásának megfelelőleg előkelő részt vett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rektori jogomnal fogva, quaestori díjnokká Fti-

czonyi Gyulá t, futár és rektori pedellussá Rima Gábort,

természettani második szolgává Seűc» Ferencset és

állatani második szolgává Oláh Mihályt neveztem ki.

A hittani ka1'ná l a prodékani méltóságra, Dr.

báró Hornig Károlynak esztergomi kanonokká történt

kineveztetése folytán, a kal' által Dr. Berger Evange-

list« János ismétel ve választatott meg.
V égül Dr. Kovács Sebestyén Endre, az országos

egészségügyi tanács volt elnöke és Szt.-Hóknskórhúzi

főorvos nemeslelkű özvegye, született Lumnicee« Julia ,

boldogult férje nevében ezen egyetem végzett orvos-

kari hallgatói részére 12,500 írtnyi leülföldi utazási
ösztöndíj- alapítványt tett.
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Ezen felsoroltakból látható, hogy ezen múlt tan-

évben a tanítás- és a tanulás-szabadság rendszerének

alapján, egyetemünk mennyire közeledett azon czél-

jához,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"hoyy nemcsak a legmagasabb művelődési intézet

legyen, de egyszersmind minde» tudomány szakban való

kiképzésre teljes a lka lmat nyujtson;" mely előhaladás
első sorban az egyetemünk felvirágzását és tökélyes-

bülését annyira szivén hordozó jelenlegi vallás- és

közoktatásügyi minister lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr Ö Excellentiájának kö-
szönhető.

Kötelességemnek tartom továbbá mélyen érzett

hálámat kifejezni a volt egyetem tanácsnak azon

mindenkori szívélyes támogatásért) melyben engem

minden körülmény közt részesíteni szíveskedett.

. És midőn ez új tanévi akadémiai tanácsot, tisz-

telt tanártársaimat-szavaim elhangzása után, széke-

iknek elfoglalására felhívom, nincs egyéb hátra, mint

hogy Nagyságodat, mint a jövő tanévi Rektort, annak

jelvényéveI, az arany lánczczal feldiszítsem és e díszes

helyet átadj am.

Örömmel teszem ezt, mert Nagyságaddal 45 év
előtt, kőzös pályánk kezdetétől fogva, őszinte barát-

ság fűz össze, mely csak növekedett, midőn pályánk

bevégeztével mindegyikünk a nagyérdemü boldogult

Osausz Márton és 8chordann Zsigmond tanárok oldalai
mellett karöltve müködtünk.

Üdvöz öllek tehát, tisztelt barátom! ki teljesen

hivatva vagy arra, hogy mint tudornány-egyetemünk

e tanévi nagyságos rektora, ugyanazon jogokat és

szabadalmakat, melyek egy évelőtt átvettem, és

most neked csonkítatlanul átadok, - megóvni és
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fenntartani fogod valamint meg vagyok győződve
arrólis, hogy tudomány-egyetemünk díszének ernlésére

s a magyar királyi magas kormány üdvös indézke-

déseinekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérvényesítésére törekedni fogsz, és egyik fel-

adatodnak tekintended, az egyetemi polgárok szabad-

ságát, iL fennálló szabályok keretén belől, fenntartani.

mely törekvésekben Nagyságodat az Isten vezérelje!



28MLKJIHGFEDCBA

T O L D A L ÉK .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZ EGYETEMI TANÁROK ÉS TANÍTÓK

IR O D A LM I lV I1 JN K Á .S SÁ G A

a z 1 8 7% . ta n év b en .

1. HIT1'UDOMÁNYI KAR.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DR. S'l'ANCZEL FERENC RT.

.Az ágamtos hittan ny. r. tanára, a .Religio" kath. egy-
hrízi és írodaluri folyóirat rendes belmunkatarsa,

DR. BREZNAY BÉLA RT.

A ker. erkölcstan uy. r. tanára, a "Religio" felelős szer-
kesztője. Számos tudományos értekezést, ismertetést, fordítást,
egyluizéleti s egyházpolitikai szemlét, valamint irodalmi recen-
siót közlött, nevezetesen következő címek alatt:

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA teremtés eszméje a tudományban és életben. 1(j czikk.
b) Isteni gondviselés intézi az emberek, nemzetek, orszá-

gok és birodalmak sorsát. 4 czikk.

c) Szentszékeink s egyházttnk autonomiá ja , stb. Két-két
czikk,

el) Őszi gondolatok. - Karácsony. - A lefolyt év alko-

nyán. - Az országos csapás súlyja alatt. - A francia katlio-
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likusok hősi szabadaághnrea. - Az űj magyar bibornok. stb.

Egy-egy cikk.

e) Havi szemlék. (Vallás az erkölcs alapja. - A társa-

dalmi kérdés helyes megoldása. Dupanloup emléke. - A

'pápaság béke-politikaja. stb.) 14 czikk.

IT.. JOG- ÉS ÁLLAMTUD01VrJ\NYI KAR.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DR. WENZEL GURZTÁY RT.

~A lUftgyaf magánjog rendszere." Ill. kiadás első kötet.

"Magyar hanyajog rendszere." 2 füzet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DR,. KONEK SÁNDOR RT.

"ih év Magyarország bűnvádi flta,tisztikájából" (Akade-

miai értekezés.]

DR .• HOFFMANN PÁL RT .

•A római Jog bnnlmánya. 1. Iustitutiolr;" Második

kiadás. (Sajtó alatt.]

DR. HA.TNIK Ii\mE nr,

~A kiralyi könyvek a vegyes hrízakbeli kir.ilyok alatt."

(Akad. ?rrekezés.) .

DR. SCHNIERER ALADÁR RT.

•A magyal' büntetőtörvény magyarázata." II. füzet.

DR. VÉCSEY TAMAs RT.

Civilisz.tilrus tanulmrínyok, Ü. lll.

1. Hómai jogemlékek Magyal'ol'szágol1. Megjelent R

Havi S7.e1111eIll-ik szamában.

2. Megbízás nélküli ügyvitel. 'I'hemis. 1878. 52-ik szá-

mában.

3. Egyotemlegesség. 'I'hemis. 1870. 19.20.22. számaiban.
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4. Az örökség megnyilása és elfogadasa, Magyar Jogász.

1879. 112. és 113. számaiban.

DR. WEISZ BÉLA RT.

1. 'I'akarékpénztáraink reformja. (Pályanyertes dolgozat.)

Budapest, 1879. Ráth Mór.

Der Einfluss des Agio's auf den Aussenhandel. [Statis-

tische Monatschrift, Bécs.)

Die Getreidepreise im XIX. Jahrhundert, (Folytatás,

ibidem.)
, Die Lehre vom Einko mmen. (Folytatás; ZeitschriftlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.

Staatswissenschaften. Tübingen.)

2. A gazdasági szabadság Angliában.(N emzetgazdasági

Szemle: felolvastatott a m. tud. Akademiában és bővítve meg-

jelent a ~Wiener Abendpost" ban.)

3. Die mathematisehe Methode in der Nationalökonomie.

(Jahrbücher fül' Nationalökonomie und StatistilL Jena.)

4. Die Matrimcnialitát und ihre Abhángigkeit von den

Getreidepreisen, (Statistische Monatsschríft, Bécs.)

5. Utak és utazások a régi Rómában. (Havi Szemle.)

6. Ezen nagyobb dolgozatolron kívül hoztak közlemé-

nyeket és cikkeket a következő folyóiratok és lapok: a fővárosi

statistikai hivatal havi füzetei, Jahrbucher fül' N ationalöko-

nomie (Jena), Nemzetgazdasági Szemle, Statistische Monat-

schrift (Bécs], Hon, Lloyd, Neue freie Preese és Augsburger

Allgemeine Zeitung.

DR. HERICH KÁROLY MT.

1. A ",Jogtudományi KÖ7löny" nevű szaklap "Keleti

jogviszonyok" CÍme alatt cikksorozatot közöl, melyben neve-

zetesen Tö rőkorszrig; Görögorszég, Montenegro, Szerbia és

Rnmánia igazságügyi viszonyai tüzetesen tárgyaltatnak.

2. A ~Themis" nevű szaklap 1878. évi számaiban ~Az

elsőbbségi kötvények jogi természetéről" Írt eikksorozatot,

Folyó év tavaszán pedig az. írói és művészi jogról szóló tör-
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vényjavaslatot bírálta meg, egyúttal a saját részéről felállított

ellenjavaslatot is részletesen indokolva.

3. A "Pester Lloydv-ba néhány cikket írt a vasúti jog
köréből,

DR. CSIKY KÁLMÁN MT.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"A.magyar a lkofmányfan és jogi ismeretek kézikönyve."

A polgárilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés elemi tanítóképezdék növendékei számára a ma-

gyar.kir. vallas- és közoktaMsügyi minister megbízásából írott
tankönyv. Budapest, a m. kir. állam tulajdona.

2. Szamos politikai cikk a "Nemzeti HÚ'lap" címü

napi közlönyben.

DR NAGY FERENC MT.

1. A magyar kereskedelmi törvény, kapcsolatban az

összes, ana vonatkozó, azt kiegészítő vagy módosító törvé-

nyekkel és rendeletekkel, valamint a m. k. Curia legfőbb íté-
Iőszéki és semmítőszéki osztályának döntvényeivel. Budapest,

Zilahy Sámuel. 1879.

2. Néhány szó a jogi szakoktatás reformjának kérdé-

séhez, (Jogtudományi Közlöny. 1878. 48. 49. 50. és 51. szám.)

3. Az alapító fogalma a ,magyar kereskedelmi törvény

szerint, (Magyar Thémis. 1878. 50. és 51. sz.]

4. Uzsorarendszabályok, (Magyar Thémis. 187!=).23. 24.

25. sz.)

5. Az osztrák-magyal' részvény társaságok elsőbbségi

kötvény perei. (Magyar Igazságügy X. kötet. 4. füzet.)

6. Adalékok jog- és államtudoményi szakoktatásunk

történetéhez és statistikájához. (Magyar Igazságügy Xl. kőt.

3. füzet.)

7. A bizományi jog. (Magyal' IgaziH"ígügy XI. kötet
5. füzet.)

8. Ezen felül kisebb bírálatok a "Magyar 'I'hemis" ,

"Magy:1l' IgazságUgy" és "Zeitschrift fül' das Privát- und

öffentliche Recht del' Gegenwart" c. folyöiratokban.



TU. (>RVOSI KAR.

DR. LENHOSSÉKJÖZSEF rendes tanár.

1. A mesterségesen eltorzított koponyákról általában.

különösen pedig egy Csongrádon és Székely- Ud varhelyen

. talrílt Ilynemű makrokephal, továbbá egy Alcsuthou taliilt

barhar korböl származő koponyáról. Három fénynyomdai

táblával és a szöveg közé nyomott 16 ábrával.

A ru. tud. Akadémia XVI. kötetének JI. darabja é;;:külön

lenyomatban.

. 2. Ugyanaz német kiadásban azon czím alatt: Die

lcüustlichen Schadelverbildungen im Állgemeinen und zwoi

künstlich verbildete maluocephale Sohadel aus Ungarn, sowie

Ain Sohadel aus der Barbarenzeit Ungarns.

3. Ugyanaz franczia kiadásban a700n c70Ím alatt: Des

déformations artificielles du crűne en général et particulie-

remont des deux cránés macrocéphales artificiellement defor-

més de la Hongrie, ainsi que du eráne- provenant des temps

barbares du méme pay:;:.

4. 'I'izenhat 'illavai fegyencz sulyos bűntettes kopo-

nyája.

Orvosi hetilap; közegészségügyi melléklet.

5. 'Az .uj egyetemi polgár szabadságainak helyes fel-
hasznrilásáról.

Rectori székfoglaló heszéd.

G. Az nnthropologiáról, mint a jelenkori miveltség nél-
külözhetlen kelIékéről.

A m. kir. budapesti tud. egyetem ujjáalakítrísának 99-ik

évében 1879. május 13-kán tartott rectori beszéd.

7. Az egyetem története MDCCCLXXVIII--IX-ben.\

Rectori lelépő beszéd 1879. september 1-én.
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DR. JENDRÁSSIK JENŐ RT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az 1877/s-ik évbeli r lolgozcdok:

1. Jendrássik Jenő által - am. t. AkadémiaBAI l I . osz-
tálya szakülésén 1878. február 18. előterjesstve :

~Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből, "
és pedig:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. .A szem fénytörő közegeinek hősugár-áthocsátó
képességéről." Dr. Klug N ándortél.

2. ~Adatok a harántcsikú izmok élet- és szővettanához .•
Dr. Mezey Ödöntől.

3 .• A villam-aram által az izomban előidézett áramlatok
okairól." Dr. J endnissik Jenőtől,

A füzet megjelent: Akademiai Értekezések a természet-

tud. köréből. VIlI. köt, XIV. sz. 1878.

II. Dr. Klug Nándor rend. tanartöl :

1. A szem fénytörő közegeinek képességéről a sugárzó
meleget átbocsátani."

Megjelent: Orv. Hetilap 1878. 20. sz.

2.• Untersuchungen über die Diathermansie del' Augen-
medien. "

Megjelent: .Archiv f. Anat. u. Physiol. v. E. du Bois-
Reymond. 1878. 246. s, k, l.

3.• A látásról."
Megjelent: N épszerű természettud. előadások Il. kőtet

10. füzet.

Hl. Dr. Regéczy Nagy Imre tm. segédtől.
.Az alkalmazkodás hefolyása a látásra."

Megjelent: Orv. Hetilap "Szemészet" című melléklet

1878. 3. sz.

AzfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 7 B f9 -k i dolgoza tok:

1. Dr. Jendréssik Jenőtől.

•Ileber die Ursachen der in den quergestreiften Muskeln

3
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unter der Einwirkung constanter Ströme auftreteuden Strö-
mungs erscheinungen."

Megjelent: ArchivlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. Anat. u. Physiol. physiologische
Abth. v. E. da Bois-Reymond. 1879. 300. sz. k. L

II. Dr. Klug Nándor r, tanártóI :
"Ueber den Einfluss gasartiger Kőrper auf die Function

des Froschherzens."
Megjelent: Archiv f. Anat, u Physiol. Physiologiache

Abth. v. E. da Bois-Reymond. 1879. 435. sz. k. 1.BA
I l I . Ugyanattól.

"Tanulmányok különböző légnemti. testek befolyásáról
a békaszízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv működésére."

Megjelent: Orv. Hlap. 1879. 28. sz. k. sz.

DR. BALOGH KÁLMÁN RT.

1. A magyar gyógyszerkönyv kommentárja. Gyógys7.er-
tani kézikönyv. Budapest, 1879. Eggenberger-féle könyv-
kereskedés kiadása. Nagy 8-rét. LXXIX. és 1172 1., szöveg
közé nyomott számos fametszetű ábraval.

2. A lépfene és a pokolvar bacteriumjai. 1879. Orvosi
Hetilap. 36. sz.

AZARY ÁKos TR.

Adatok légenysavas kobalt és nilcel hatásához. 1879.

Orvosi Hetilap. ,33. sz.

ERŐSS GYULA TR.
r-

Az illó mustárolaj hatása az állati szorvezetre, ] 879.
Orvosi Hetilap. 11-13., 15. és 16. sz.

DR. BÓKAI JANOS RT.

1. Kmnkheiten der miinnlichen Seauolorqame. (Hand-
buch der Kinderlrrankheiten , herausgegeben von Dr. C.
Gerhardt, IV. Band, 3-te Abtheilung. Pag. 89-259. 'I'übín-

gen, 1878.)
2. Die Krrtnkheiten der Harnblase. (Ugyanott. Pag,

505-628.)
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DR. MnfÁLKOVICS GÉZA RT.

Vázlatok az állatok fejlődéstörténete köréből. 2 előadás.
Népszeríí. természettudo mrínyi előadások gyüjteménye. Buda-
pest, 1879.

DR.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANAVRATIL IMREfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR K . '1 '.

1. Description d'un nouveau dilateur du larynx. Annales
des maladies de l' oreille, et du larynx. Tome IV. 1873. no 6.

2. Organtin-kemnye, mint uj contentiv kötés. Orvosi
hetilap. 1879. Ö. sz. _

3. Organtin Starke als Contentivverhand. Centralbiatt
fül' Chirurgie. 1879. Nro 13.

4. Emlékbeszéd Kovács Sebestény Endre felett. Orvosi
hetilap 1879.21. sz: Külön kiadásban 1879. Khór és Wein-nal,

5. Sayre-féle mellvéclkötés és annak mődosítása, Orvosi

hetilap. 1879. 34. 35. sz.
6. A sz. Rókus kórházMLKJIHGFEDCBAJ I . sebészeti és gégészeti osztá-

lyain kimutatása 1878. aug. 1-től 1879. aug. 1-ig. Orvosi
hetilap. 1879.

7. Tárcza, bírálatok és lapszemle. Orvosi hetilap
1878-79. évfolyam ok.

DR. SCHWIM!IlER ERNŐ RK. T.

1. Zur Behaudiung der Notieaxia. - Pest, med. chirurg.
Presse, 1878. 44. sz.

2. Prichorrhezis nodosa barbae, - Archiv fül' Der-
inatol. und Syphilis. Wien, 1878. 581. lapon. - Ugyanez
magyarul: Orvosi hetilap 1879. 1. sz.

3. Behsend's : Hautkrankheiten. Braunschweig, 1879. -
Bírálat a Pest. med. chir. Presse 1879. 1. sz. lapjában.

4. Die Pathologie u. Therapie der Hautkrankheiten von
J. Kaposi. Wien 1876. - Bírálat a Wien. med. Wochenschft
1879. 10. sz. lapjában.

5. Tárczalevél a párizsi kórházak felett. - Orvosi
hetilap 1879. 35. sz.

6. Dermatologische Reisebriefe. - Wiener med. W 0 -

chenschrift 1879. 38. és 40. sz.

3*
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DR. THANHOFFER LAJOB MT.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gYI,tladásról. A magyar tud. Akadémia kiadványa
3 táblával. 1879. és röviden Orvosi Hetilap 1877.;. németül:

"Ueber die Entzündung etc." Centralblatt f. d. med.
Wissenschaften. Berlin, 1877. Nro 49.

2. Az éroerésről. Magy. tud. Akadémia kiadványa 1879.

s németül:
Ileber ein modificir tes Marey'sches Sphygmographion ttnd

die damit angestellten Untersuchungen. Zeitschrift f. Biologie.
1879.

3. Az agyműködés befolyá$a az éroerésre. Orvosi Hetilap
1879. és németül:

Der Einfl~tSs der Gehimtha tigkeit auf den Htls. Pflüger's
Archiv f. d. gesammte Physiologie. Bel XIX.

4. Az érverési görbék ca tacrot emdkedésemek okairól.

Orvosi Hetilap. 1879.

DR. S'l'ILLER BERTALAN MT.

1. Észrevételek et vándon;eséró1. (Orvosi hetilap 1879.
3. sz.)

2. Bemerkunqer; über Wetndemiere. (Wiener mediz.
Wochenschrift. 1879. Nro 4. 5.)

DR. LAUFENAUER KÁROLY MT.

1. A terjedő hűdéses butaság kérképe , kóroktana és
körboncbana, Orvosi Hetilap.

2. Az agy, kisagy és gerincagy idegelemeinek kőr-
bonci elváltozásairól górcsövi izzadmányok behatása alatt.
Orvosi Hetilap.

3. Agyszövettani vizsgalatok. A mctgyar tttclo1l/únyos

Akademi« értekeeéseinek IX. kotet VI. számet.

SajtO alatt:
4. Vizsgálatok az agy corticalis mezőjéről. A m. t. Aka-

démia értekezéseiben.

5. Az epilepsia- és az epileptikus elmebautalmalr kér-
bonctanáról. A m. orvosok és termész.etvizsgá lók évkönyvében.
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DR. BÁRON JÓNÁS MT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A séruvisszcthelye,,;és ntán fellépő belső bélzáróclásokrÓl.

Előadatott a budapesti kir, orvosegyesület 1878. nov.
30-án tartott ülésében. Orvosi hetilap 1879. 8. és 9. sz.

IV. BÖLCSÉSZErrr KAR.

DR. MARGÓ TIVADAR RT.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Budapest és környéke á llctttcmi tekintetben. A buda-

pesti fauna jellemzése s 1'övid rendszeres á tnézete, Ctfa jok lelhe-

lyeivel s azokm vonatkozó jegyzetekkel. Budapest 1879. nagy
8. rét. - Külön lenyomat a m. orvosok és bermészetvizs-

gálók XX-ile nagygyülése alkalmára megjelent .Budapest
és környéke természetrajzi, orvosi és közmivelődési leirása"
című monographiából.

2. Új Denevérfa jok Ctbuclapesti és magyarországi {'ctzmá-

ban. - Felolvastatott a m. orvosok és természetvizsgálók
XX-ik nagygyülése állattani szakosztályában 1879. augusz-
tus 29-én.

3. Bi1'á lcdok egyes állattani és összehasonlító bonctani
munkák felett. A m. tud. Akadémia és a kir. m. természettu-
dományi társulat megbízása folytán.

1878/9-ik tanévben a m, kir, egyetemi állattani intézet-
ben foglalkeztak a következ~ vizsgálatokkal :

1.D~.Örley László, állattani tanársegéd.

a) Az AnguillutidáJ~ mCtgánntjza , egyes fajokon tett
önálló buvarlatok alapján 7 rajzolt táblávaL A kir. m. terrué-

szebtud. társulat által 300 frttal jutalmazott pályamű. Saj-
tó alatt.

b) A belfh'gek fejlődéstani viszonyai, aeok seereplése és

elter jedése, különös tekintettel CtZ emberre. - Felolvastatott

a m, orvosok és természetvizsgálók XX-ik naggyülésének
állattani szakosztályában.

c) A magyctJ 'országi Gyíir iisfé'l'gek magánrttjz(t. A m. tud.
Akadémia megbízása és segélyzése folytán. Készülőben var.
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d) Egyes apróbb állattani cikkek a "Természettudo-
mányi Közlöny" és a "Veterinarius" címü folyóiratokban.

2. Kohaut Rezső, tanárképezdei rendes tag. a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA rova-

rok szá jrészeiről. 4 táblarajzzal. - b) Vizsgá la tok Ctgerinces

á llcttokoértesiecsei köt·ül. 2 táblarajzzal.

3. Gógh Gyula, 3-ad éves bölcsész . .A Hirudo mecliC'ina-

lis uonctani seerkeeete, bonctani készítmények alapján.

4. Ulbrich Sándor, 3-ad éves bölcsész. A Gerincesek.

vá llöve összehasonlítá bonetani szempontból.

5. Kecskószky Sándor, 3-ad éves bölcsész. A Rovarok

összehctsonlító bonctani vizsgá la ta . Ábrákkal.

6. Halász Árpád, 3-ad éves bölcsész. Az egyetemi fíivész-

kerti tó fctuná jának tanulmányozása , s a ta lá lt fa jok renelsze-

res összeá llításCt. Egy gyűjteménynyel az egyet. állattani

múzeum számára.

, 7. Kemeneky Kálmán, rk, bölcsészhallgató. A madár-

peték: jellegzése. Ábrákkal.

8. Esztrenga István, 3-ad éves bölcsész. Az egyetemi,

últa ttani múzeum Puhányfa ja ina7c renelszeres tanulmányozása .

0. Kabdebó Lajos, rk. tanárkép. tag. A.z Echinoclermák

és Ooelenterá ták tanulmányozása , az egyet. állattani gyiijte-
ményben levő fajok után.

10. Rózsa János, rk. tanárkép. tag. Tanulmányozta és
rendezte az egyet. állattani wúzeumban az AJ'tl~ropodák

borszeszpéldányait.

ll. Schneider Ferenc, rk, tanárk. tag. Az egyet.
állattani gyiijteményben talált Féregfctjolc rendszertani vizs-

gálata.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DR. SZABÓ JÓZSE~' RT.

1. Eouqué m~tnká ja Sctntor in szigetről, megismerteti és
jegyzésekkel kiséri Szabó J. Ak. Ért. a t. tud. köréből, IX.

13. sz. 1879.
2. A Gt'áná t és Corclier it esereplése a magyarországi

Trachytokban. Előadta az Akadémia ülésén 1879. má-

jus 19-én.
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3. Urvölgyit egy új rézásvány. Ak. Ért. a t. tud. köré-

Ml. IX. köt, 9. sz. 1879.

4. Urvölgyit Kupfer7cc6l7chydrosulpha t, ein neues Mineral
aus Herrengrund. A Hunfalvy Pál által kiadott : Litter. Be-
richte aus Ungarn " című gyüjteményes munkában 1879. junius,

6. Ugyanaz, ujabb adatokkal bővítve megjelent későb-
ben Bécsben .Min. und petregr. Mittheil. m. G. Tuhernak
1879. szept, IV. Hft.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 . A Nwnmulit7céplet viszonya C6 T'i'C6chythoz Vihnyén
Selmec mellett, Előadás a m. földt. társ. ülésén 1879.

7. Classification et chronologie des roches éruptives ter-
tiaires de la Hongrie (Examen de cette question'; la corupo-
sition minéralogique de cesroches peut-eile indiquer leur age ?)
Előadás Párisban a •Congrés geologique international" ülé-
sén 1878. szeptember, mit a .ministre des traveaus publica"

jelenleg nyomat.
8. The tertiarv Eruptive Rocks of Hungary. Megjelent

az .American Naturalist 1779. juniusi számában.
9. Budapest geologiai tekintetben 1 térképpel és táb-

lával. A m. orvosok és természetvizsgalék nagy gyülésére a
főváros által kiadott monographiában kinyomtatva,

10. Bugyi község határában a fövarostöl D. K-re KislkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

űr birtokán a főbb talaj nemek geologiai és talajtani megvizs-
gálása Dr. Szabo József és Molnár Jánostól. A m. orv. és

természetvizsgalök szaküléséti 1879. szept, 1-én előadva.

ll. Terv. a magyal' orvosok és természetvizsgalök ván-
dorgyülésének ujja szervezéséhez a •Pesti napló" 1879. szept.

23-iki számában.

12. Atlas of Colorado (geological and geographical) by
Hayden.

Geological and topographical atlas accompanying the
roport of the geological explorations of the 40-th parallel
by Clarence King, az egyesült államok kormáuya részéről
neki megküldött nagyszerű munkák graphiai, a m. földtani
társulat üléséri geologiai tekintetben 1879.

13. Krystálymiuták hálózata 3 íven. Új kiadás. 1879.
szeptember,
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Az egyetemi ásváuytani intézetben véghezvett tudo-
mányos munkálkodás eredményeihez számítandó még a kö-

vétkező is.

Diabas Dobojról, felolvasta a m, földtani társulat üléséri

187.9. novemberben, Sohafarzik T. tanársegéd.
2. Lángkísérletek mint petrographiai módszer felolvasta

a m. orv. és természetvizsgálók nagygyülésének 3-dik szak-
ülésén ugyanaz.

3. Két geologiai kirándulás több napra kiterjedve, egyik
Tóthgyörk-Acsa, másik a Karanea vidékén. A gyüjtött, és
geologiai jegyzetekkel ellátott tárgyak a~ intézet gyüjtemé-
nyében vannak elhelyezve.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Stem Hugó tanarjelölt : .Néhány Szöréuy megyei kőzet

petrographiai tanulmányozása" felolvasta a magy. földt, társ.
űlesén 1878. decemberben.

Nctgy Lúszló tanárjelölt : A dobsinai zöldkről, felol-

vasta a magy. földt. ülésen 1878. december.

DR. TÉLFY IVÁN.

1. A görög világból. (Gudas párhuzamos életrajzai. -
Dimitzaa Isoerates és Aristoteles közötti viszonyról. - Kon-

stautin szövegkritikája. - Kumanádis föliratai. -'- Föliratok
Darius Hystaspesről. - Spathákis és Kastorehis értekeze-
sei. - Antoniadis epikai költeméuyei. - A konstantinápolyi
philologikos syllogos. -....:Amphia fölfedezése. - Lampros

közöl kiadatlan kéziratokat. - Az athéni archaeologiai tár-
saság. - Sámos évkönyve. Cephallonia helynevei. - Demet-

rios Chalcocondylas. -- Juliáu császár. - Ó-kori művészet.

- Olvasmányok Polybiusból. - Kiriakőpulos Heuophon-

ról. - Régi görög bölcsészet. - Korfú népdalai. - Kon-
stantinápoly görög tanárai. -- A homéri költemények első
fordítása. - A phanarióták. - Epirus, 'I'hessalia és Macedó-
nia lakósai. - Skalátos Byzantios halála éa munkái.-
Thrácia görög föld. - Egy görög tengerész találmánya. --
Mylonas új leleteket ír le. - Kupitöris és a görög egyház'
hymnographiája.) Egyetemes philologia i kö,döny.18í'8. VII. [űe,

2, Könyismertetés.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(B v ~ C (v n v c ú , lu } ,É ,r ;C ( f , .Byzantíni ta-
I
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nulmányok Paspátistól. - Synopsis nümoru m veterum, qui

in museo numismatico Athenarum adservantur, Edidit Achil-
les Postolacca.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetem p7úlol. közlöny. 1878. Vll. {iiz.

3. Könyvismertetés. (Tc, oár .(!va Ti'jc;xíu!ac; TOV Mánr.ov

B6TSa(!/}. Botzaris Mal'kó özvegyének könyvei.) Egyet. philol.

közl. 1878. VIlI. {iiz.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Könyvismertetés. (Julian del' Abtrünnige von Kleon
Rhankavis.) Litercwisehe Bericlüe a ttS Ungarn. 1878. ll. köt.

4-ik [ű s :

5. Könyvismertetés. (T l,U O Ú C ;. Timur.) Egyetemes philol.

közlöny. 1878. IX-X. {iiz.

6. A görög vilúgból. (Sáripolos munkái; nézéte a szin-
padról. közoktatasröl, Juliáll csészarröl ; bírálata lll. Napo-

leon Julius Oaesarjdrol. - Az athéni archaeologiai társa-
ság. - Mansólas statistikája. - Moraitinis az új görög iro-
dalomrol.) Egyet. philol. közlöny 1879. 1. {iiz.

7. A görög világból. (Az athéni archaeologiai társaság
ásatásai Athénben, Naupliában, Eleusisben s Delphiben. -
Kumanűdis nyilatkozata az Olyurpiabau fölfedezett állítóla-
gos szláv építményekről. - Sathas Konstantin a középkori
görög szfnművekről. - Újabb 13 eredeti, 8 fordított munka.)
Egyet. philol. közlöny 187.9. V-VI. [ű » .

8. Könyvismertetés. (Dodone et ses ruiues par Const.
Carapanos. - ' [ ( jT :O ( ! ía T ilc ; (p t 'k ) ( j( ) (P la c ; 5-ik kötet ; irta Ko-

tziás. -- M. T. Cicero Laeliusa latinból görögre átültetve
Antoniadis V azultől.] Egyet. phil. közl. 1879. V-VI. {il.?

9. A görög kérdéshez. (Havi Szemle, 1879. auguszt. füz.]

10. Rankavis Kleon új görög drámája. Budapest, 1879.
a m. t. Akadémia kiadványa.

ll. Hotnér Iliása. Úörögből folyóbeszédben. l-ső füzet.
Harmadik kiadás. Budapest, 1879. Lampel R. könyvkiadása.

12. Hornér Odysseája. Görögből folyóbeszédben. L-ső
füzet. Második kiadás. Budapest, 1879. Lampel Röbert könyv-

kiadása.

13. Plato Socrates védelme és Critonja. Görögből, Har-
madik kinrlás. Budapest, 1879. Lmupel ll. könyvkiadása.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..
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14. Tacitu~ Agricolaj a és Gcrmaniája, Latinból. Har-
madik kiadás. Budapest, 1879. Lampel R. könyvkiadása.

DR. HATALA PÉTER RT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A mesék: ős hazá ja . A Kalilag ve Danmaq, cimu nem
rég felfedezett sZÍJr~tSfordítás ismertetése. Hctví Seemle. 1878.

HI-ik és 1879. II-ik füzetéhen.

2. Az iszlctm és ct civiliscttió. Koszon~ a Petőfi-társaság
havi közlönye. 1879. februári füzeteben.

3. Jéeus CtZ iszlam sseiisü. Koszorú 1879. augusztusi
füzetéhen.

DR. HORVÁT ÁRPÁD RT.

Adalék irocllmunk törté1Mséhez; közl'i Horvá t Arpád. (A

.SzeLzadok" 1879-iki első füzetében, - és külön is.)

DR. HUNFALVY JÁNOS RT.

GREGUSS ÁGOST RT.

1. Shakespeare pá lyá ja . (Az Akademia megbízásából.)
Budapest. Ráth Mór. 1880.

2. Molicre Tnclós női (Magyar szöveggel, gymnasiuinok
számára.) Budapest, Franklin-barsulat. 1880.

3. Moliere T~tclós nói. (Francia szöveggel, realiskolák

számára.) Budapest. Eranklin-tarsulat, 1880.
4. Kisebb Közlemények a folyóiratokban.

1. Földrajz a középiskolák használatára.BAI l . kötet, har-

madik javított kiadás. Budapest, Athenaeum kiadása.
2. Elisée Reclus .La 'ferre" címü munkája magyar

fordításának átvizsgálásalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj kiadja a természettudományi tár-
sulat, az 1. kötet megjelent 1879.

3. Jelentés az 1878-ban tett földrajzi fölfedezésekről és .
munkékrol, megjelent a Földrajzi Közlemények 1879-diki év~
folyamában.

4. Különböző föld-, nép- és vízrajzi értekezések; melyek

a Budapesti Szemlében , A Nemzeti Hírlapban' s a Pester

Lloydbau jelentek meg.
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PONORI THEWREWK EMIL RT.

Szerkeszti cll'. Heinrich Gusztávval együtt az Egyetemes
Philologiai Közlönyt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E folyóij·a tbcm megjelent clolgoza ta i:

A Festus Pauli-féle Corvin-Codex II. évf. 4-12.
Horat. Carm. II. IG, 13. - Plautusi glossa II. 244:.
Variae lectiones. (Eddigelé 41 cikk.)

A Dies Aegyptiaci leydeni lajstroma.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A königsbergi töredék Ill. évf. 40l.

A Magycw Nyelvőj'ben :

'I'alan, telen. Nyelvőr VII. 195--196.
Lag-leg, lan-len, VII. 534-547.
Látab, VII. 247.
Hogy szólnak az állatok? VU. lJ 1., 286 .
.Az í-vel képezett melléknév. VIlI. 346-357.
Vcípa. - Szíjalt rák. - A", ők házuk. VIlI. 37-39.

DR. HEINRICH Gu::;z'rÁv RT.

1. Herder . Oichománcc6i. Kiadta és magyaraeta, Buda-

pest, 1879. Pranklin-tarsulat,
2. Szerkeszti (P. Thewrewk Emillel) az Egyetemes Phi-

lologia i Közlönyt. Budapest, 1879. Ill. évfolyam. Knoll K.
3. Az Egyet. Ehilol. Közlönyben : 1. füz. Mészáros Ignác

és Kartaraja. -II. füz. Vitéz Francisko meséje. - Ill. fűz.
A Toldi-mondáról. -- VII. füz. Herder Cid-jének magyará-

zatához.
4. Azonkívül cikkek és ismertetés ek a Nemzeti Hirlap-,

Fővárosi Lapok-, Pester Lloyd-, Literarische Berichte aus
Ung arn- és Magazin fül' die Literatur des Auslandes-ben,

TORMA KÁROIJY nr,

A berekszói régi templom Hunyadmegyében. Megjelent
az Archaeologiai Közlemények XIII. kötete 1. füzetéhen.

Neue Inschriften aus Dacien.Megj elent Benndorf -Hirsch-
feld, Archaeologiech-epigraphiache Mittheilungen aus Oester-

reich. 1879-i évf. lll. k. 1. f.
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mC6clás:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oklevelészeti naptár (Calendarium diplomaticum). A.

középkori, főleg hazai oklevelekben előforduló tettek megha-

tározására dolgozta és összeállította Torma József. A szerző
halála után kiadta 'I'orma Károly. Kolozsvár, 1879. ur.

Sajtó készen :

Repertórium a Daciára vonatkozó régiség- és felírattani

irodalomhoz (Hepertorium ad literaturam Daciae archaeclegi-

cam et epigraphicam).

RÁKOSY SÁNDOR RIC '1'.

Kritische Forschung und dem Sprachgeiste gemásse

ErHiutel'llllg, so wie Richtigstellung der Magyarischen Zeit-

wőrter überhaupt und des richtigen Gehrauches del' Sinnhe-

stimmenden Verhalpraefixe im Besonderen. Zweite verbeeserte

und bedetitend vermelirte Auflage.

DR. FROHLICH IZOR RK. T.

1. .Az e? 'ély megmamdcíscb elvének bevezetése a cliffmctió

elméletébe." Műegyetemi Lapok. 1878.

Ugyanaz : .Binfiihrung des Principes elej' E'i"ha ltw~g de»

Energie in dic Theorie der Diffraction " cím alatt, Wiede-

mann's Annalen del' Ph. u. Ch. 1878,

Ugyanaz: .lntrodt.tction de principe de leb coneeroa iiow

ele l' energie dan« leb theorie ele Ditrmction - c. a. Journal de

Physique pal' d'Almeida, 1878.

2. r. Az ellwj7ított fPnv intenzitásának 7úséJ 'leti megvizs-

gá lásCb;" Müegy. L. 1278.

U gyan<lz: ..Ecperimenfctl- Unte'J 'suckungen iibe» die Inten-

sitiit des gebeugten Licldes" c. a. Wied .. Ann. 1878.

Ugyanaz: Recherches experiment(f.les S~tr l"intensité de la

l16milwe clifft'cbctée" c. a.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJOU1'11. d. Ph, 1878.

3. "Egy új tétel Cbdiffmctió elméletében s annok. a lka l-

maeúsa :" Mllegy. L. 1878.

Ugyanaz: ,Ein nefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu e r Scdz in der Theorie der Diff1'CbCtiOJt

nncl (lessf'n Anwenc1ung" c. a. Wied. Anll. 1878.
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Ugyanaz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Un nouueiu: théoreme dans la theorie de Dir-

f'rc!ction et son c!pplica tion- c. a. Journ, d. Ph. 1878

Ugyanaz: "A new proposition in the theory offedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD if f ro c -

tion and its Apylica tion" c. a. Philosophical Magazine, 1879.

4. ",Die Bedeut2mg des P1"incipes der Edta ltung dej· Ener-

gie in der Difrmctionstheorie". Wied. Ann. 1879.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BARl'AL AR'l'AL MT.

1. Latin Alaktan. lU. kiad. Budapest. Eggenherger-féle

akad. könyvkeresk.

2. Latin Gyakorlókönyv a középtanodák 1. és II. oszt.

számára. ID. kiad. u. o.

3. Latin olvasókönyv a középiskolák Ill. és IV. osztály

számára. II. kiad. u. o.

3. Titi Livii ah urbe condita Lib, XXI., XII. I. kiad. u. o·

5. O. Salustii Orispi de coniuratione Oatilinae et de hello

Jugurthino. 1. kiad. u. o.

6. Aclassica philologiának mívelése hazánkban. Meg-

jelent az .Egyetemes Philologiai Közlöny" -ben 1879. V. és

VI. füz. 343. lap.

HABERERNJONAT1=rAN MT.

1. Aristotelikus müszavak és fogalmak magyarázata

alphabetikus sorrendben. (A philologiai társulat elnökének

kezeiben.)

2. Curtius görög nyelvtana. A legujabb eredeti kiadás

igazításaival és bővítéseivel -ellátott hatodik l1wgya1" kiadás.

Hozzákerült a kellő gyakorlatok nyomatás alá juttatása.

DR. GOJ.llZJHERIGNAc i\IT.

Mdtwnedún főiskola i élet (Budapesti S~elllle 1879. 40.

számában). Fejezet egy megjelenendő könyvemből.

Ujabb mythologia i á rr!m7atolc (Egyetemes Philolog. Köz-
lönyben).

Folytatása az Ebers szerkesztette .AefJypten in Bilcl

und Wort" számára Írt adalékoknak.
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Koircher Stmssen- und Jttgelldlieder . (Zeitschrift der D.

M. Ges. XXXIII. köt. 4. füzetében.]

JJ!bthammcdanische Tradition iiber den Grebeeort (les

Josua . (Zeitschrift zur Erforschung Palaestinas II. kötet T.

füzetében.) Apróbb közlemények.

DR. OZOBOR BÉI,A MT.

1. ,A nagyváradi régészeti és műipartörténeti kiállítás-

ról." Archaeoiogiai }Jl'tesítö, 1878. évfolyam (XII. kötet]

167 -173. lap.

2. ,A fejérmegyei leletek fontosságáról a hazai régiség-

tudományban ". Felolvasva fl fejérmegyei és városi történelmi

és régészeti egylet első ünnepélyes közgyüléeéu, 1878. novem-

ber 9-'én.

3. ,Kiadatlan őskeresztény műemlékek a magyar nem-

zeti Múzeumban". Arcliaelogiai Értesítő 1889. évf. (XII. köt.]

169-180. lap.

4 .• Jegyzék azon érvénygyüjteményről, melyet méltó

és ft. Panel' János székesfehérvári püspöklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr a fejérmegyei és

városi történelmi és l:égészeti egyletnek ajándékozott. II szé-

kesfehérvári országos kiállitaera rendezte és lajstrorn ozta Dr.

Czobor Béln". Székesfehérvár, 1879 .. 8-rét, 02 lap.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . ,A :> ; 7879-ilr évi székesfehérvári országos mű-, ipar-,

termény- és állatkiállitás hirál óbizottsága által megitélt

kitüntetések lajstroma. A központi választmány megbízásából

összeállította Dr. Ozobor Béla, a közp, val. jegyzöje. Székes-

fehérvár, 8-rét, 94 lap.

Különféle szakbeli cikkek az Archaeologiai Értesítő" és

.Kath. Hetilap" 1878. és 1879. évfolyamaiban.

Sajtó a la tt :

.A keresztény müarchaeologia eneyclopaediája, Kiváló

tekintettel a műemlékekre". Nagy 8-rét, 23- 24 ív, szamos

ábrával.

DR. ALEXANDER BERNÁT MT.

Irt cikkeket a Nyelvőrbe, kiadta Comeille • Oicl" -jét,
magyarázatokkal fl irodalomtörténeti tanulmánynyal.
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DALLOS GYULJ\ MT.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Leh1·gang de?oUngarischen Sprache" című művének

56-ik bővitett és javított kiadása.

DR. MARCZALI HENRIK RT.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Jeanne fl' Arr, Budapesti Szemle 1878. julius-van-
gusztusi füzet.

2. Reqestá l: a kiilföldi levéltámkból, a Történelmi 'I'ár :
1878. Ill. IV. és 1878-'79. I. II. füzeteiben.

3. Anonymus Belae Regis Notar ius. Századok. 1879. I.
4. Erdélyi országgyülési, emlékek a .Literarische Berichte

aus Ungarn" Ill. I. füz. 181'9.

5. A magyar tör ténet kútfőí az Arpádok korában. A m. t.
Akadémia által 1879. naggyülésén a Vitézdíjjal jutalmazott
pályamü.

DR. VA.mA GYULA MT.

1. A történelem és földrajz, mint az érettségi vizsgálat
tárgyai. (Megjelent a kecskeméti kegyesrendi .főgymnasium

értesítőjében, 1873.)
, 2. Városaink 'befolyása a közműveltségre 100-130I.

Budapest, 1878. fo

3. A Váradi Regestrum. Kútfői és -culturtőr ténehui
tanulmány. Budapest, 1873. (Kézirat, magántanari habili-
tatióra.)

4. Lengyelország bukása és annak következményei
Európára. (Kézirat.)

5. A Magyarországban, Erdélyben és a kapcsolt részek-
ben támadf pórlázadások okainak és következményeinek pár-
huzamos fejtegetése és méltatása, (Kézirat.]
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