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A fényes rectori állással járó utolsó tisztet teljesítem, midőn számot adva az egyetemi tanács működéséről, egyúttal a lefolyt tanév történetének rövid,
de hűséges vázolását megkisérlem. Teszem pedig ezt
annál nagyobb örömmel és megnyugvással, mert hitem és tapasztalásom szerint, tudomány-egyetemünk
a lefolyt tanév alatt sem mulasztott el semmit arr~
nézve, hogy a hozzá kötött várakozásnak ép úgy, mint
fontos nemzeti és culturalis missiójának, minél inkább
megfelelhessen. És ha az elért eredményt tekintve, a
lefolyt évet nem sorozhatjuk is azok közé, melyek
anyaintézetünk történetében korszakot alkotnak, annak jelentőséget kölcsönözhet maga azon tény, hogy
a szóban levő esztendő végeredményeként, a fok oz a tos hal adá sta tudomány ágak minden körében
constatálhatjuk. Az ilyen eredmény nem gyorsan, de
_ annál biztosabban vezet aczélhoz;· hisz örökké igaz
marad az, hogy: gutta
cavat
lapidem,
non
vi, sed sa epe c a den d o.

A lefolyt tanév története gyászlappal kezdődik,
m. t. Gyülekezet. 1881. évi szept. hó ő-én kisértük
örök nyugalomra néhai dr. Ru z sic s kaN.
J á no s-:
nak, a budapesti egyetem hittani karánál, az egyház-

ti
jog és a keleti nyelvek nyilv. rendes tanárának földi
maradványait. A hittudományi kar azt hiszem, nem
fog késni, az elhunyt tagtársról, annak érdemeihez
mért ünnepélyességgel megemlékezni. Én részemről
csak a történetíró kötelességét teljesítem, midőn az
egyetemet ért ezen veszteséget, a kegyelet adójának
lerovásául registrálva felemlítem, hogy a megdicsőült 1837-től kezdve, egész az 1880/1. tanév befejezéséig, tehát hosszú 44 esztendőn át foglalkozott az oktatás nehéz munkájával; hogy ezen időből 28 esztendőt a budapesti tudomány-egyetem hittudományi karánál töltött el; hogy az egyetemnek két ízben választott prorectora, és a hittudományi karnak két
ízben választott dékána volt; és hogy ép oly hosszú,
mint terhes pályáján, teljes mértékben kiérdemelte
azt, hogy egykor egyetemünk történetének megirója,
nevét azon férfiak nevei közt említse fel, a kik a közoktatás terén, el nem hervadandó babérokat szeréztek maguknak.
Súlyos veszteség érte m. t. Gyülekezet, az orvosi
kart dr. Nedelkó
Dömének,QPONMLKJIHGFEDCBA
e L fogászat
nyilv.
rendk. tanárának ápril 22-én bekövetkezett halálával.
A megboldogúlt 35 esztendőn át működött az orvosi
karnál, és ezen hosszú idő alatt tudományessága és
kitünő modora által, pályatársainak osztatlan becsülését biztosította magának.
A mindenható, a ki egyaránt őrködik a nemzetek
és az egyesek sorsa felett, úgy akarta, hogy a lefolyt
tanév története gyászlappal is végződjék. Folyó évi
augusztus 1-én futotta be e L fővárost, a mindenki által
kétségbe vont, de fájdalom nagyon is hamar megvalósúlt hír, hogy dr. K O I I ek S n dor, a jog- és álá
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lamtudományi karnál, a statistika nyilv. rendes tanára, B.-Füreden, élete 63. évében meghalt. A gyászeset,
már aug. 2-án értesímelyről a lapok a közönséget
tették, országszerte mély részvétet költött; mindenki
érezte a veszteség nagyságát, melyet egyetemünk, és
különösen annak jog- és államtudományi kara, a megdicsőültnek elköltözésével szenvedett. És méltán; mert
az elhuny tb an nemcsak kitűnő tanárt, hanem olyan
tudóst is vesztettünk, a kinek a helyét valószinűleg
csak hosszú idő eltelte után leszünk képesek méltóan
betölteni. Az ő pályája ép oly hosszú, mint fényes
volt;
nemcsak kitűnő tanár és tudós, hanem minden
pályatársának kegyeltje, s az ifjuságnak őszinte ba-_
rátja volt. Pa ucisdatum
e-st, ut sint
non
min usa ma b ile s, qua mve ner and i. (Plin, 7.
ep. 19.). Kezdetben, és pedig 1845 óta, a győri jogakadémián múködött ; onnét 1850-ben a pozsonyi
akademiához, 1854-ben pedig ezen egyetemhez neveztetett ki, melynek utolsó lehelletéig, fáradhatlan
tagja volt. Hogy tanárkedása alatt milyen óriási irodalmi tevékenységet fejtett ki, arról maradandó becsli
nagy munkáinak és dolgozatainak hosszú sorozata tarészenúskodik. Az elismerés, a, melyben működése
sült, tevékenysége minden ágában nyert félreismerhetlen kifejezést. A jog- és államtudományi kar őtet
dékánj ának, az egyetem rectorának; a tudományos
akademia 1858-banlevelező-, 1867-hen pedig rendes
tagjának választá. Rectorsága alatt szerzett kitűnő
érdemei elismeréséül, a kir. tanácsosi czímmel ruháztatott fel. Mindezt nálánál jobban senki sem érdemelte meg; mert róla joggal mondhatjuk
el: v ixi t pat r i a edi u e t tot u s.QPONMLKJIHGFEDCBA
ő
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Átt~rve egyetemünk mult évi történetének egyéb
fontos eseményeire, mindenek előtt hódolatteljesen
kell megemlékeznem azon tényekről,· melyekben Ö
Fe l' ség e legkegyelmesebb urunk atyai gondoskodása
és Öcs. kir. Fensége Ru d o 1f trónörökösnek kegyessége, a lefolyt évben, anyaintézetünk felvirágzása érdekébennyilvánúlt.
Ö császári és apostoli királyi Felsége legkegyelmesebb en megengedni méltóztatott,
hogya leiró és tájboncztannak parallel előadásával
dr. Mih 1k o vi ts G é z a bízassék meg. Ö Felsége
továbbá a felállítandó elmekór- és gyógytani tanszék
rendszeresítését legkegyelmesebb en jóváhagyni méltóztatott ; továbbá kegyeskedett Ö Felsége megengedni, hogy a bölcsészeti karnál, a classica philologia
részére egy harmadik, az őslénytan részére pedig egy
új tanszék állíttassék fel; és hogy dr. Ker kap oly
Kár oly, a jog- és államtudományi kar nyilv. rendes
tanára, az egyetemes történelem legújabbkori részéből is tarthasson előadásokat.
Ö császári és kir. Fensége a trónörökös, a legm.
egybekelése alkalmával, az egyetemi tanács és az
egyetemi ifjúság részéről átnyujtott hódolati feliratokat, a legbensőbb megelégedéssel és köszönettel fogadni méltóztatott. Ugyancsak Ö csász. és kir. Fensége, műveinek könyvtárunk részére leendő megküldését elrendelni méltóztatott;
mi által könyvtárunk
olyan műveknek jutott és fog jutni birtokába, melyek
nemcsak szerzőjük kiváló személyiségénél, hanem ritkaságuknál 'fogva is, minden könyvtárra nézve valóságos kincset képeznek.
á
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Azon tények közűl, melyek egyetemünkre min t
int é zet re nézve átalános jelentőséggel
bírnak, a
következőket kell kiemelnem :
Dr. Pau 1er 'I' i vad a r, magy. kir. igazs. minister és rendes jogtanár úr ő Excellentiája
befejezte
egyetemünk története r. részének n . _füzetét; a mit,
tekintve a kitúnő szerző elfoglaltságát, hálás köszönettel kell fogadnunk annál is inkább, mert a késedelemért, a megjelent füzet belértéke bő kárpótlást
nyujt mindazolmak, a kiket egyetemünk történetének
befejezése érdekel.
Ugyancsak az igazságügyminister
ú r ő Excellen tiája köszönetét fejezte ki egyetemünknek
azon készségért, melylyel a vegytani intézet helyiségeit, az
orsz. vegymúhelynek átengedtük.
egyetemünk
Az orsz. könyv ki IIí tás ban
könyvtára is részt vett, módot nyujtva a nagy közönségnek, hogy ez könyvtárunk
kincseivel megismerkedhessék.
á

A Berlinben tartandott
nem zet k z i e IS é s zs é g ügy i é s m e n t é sik i I Ií tás ban egyetemünk
az orvosi kar útján, anyaintézetünk
méltóságának
megfelelően, leendett képviselve. Fájdalom, a kiállítási
épületben kíütött tűz, a kétségtelenül aratandott siö

á

kert, legalább egyelőre meghiusította.
A közoktatási
minister úr a Párisban székelő
nem zet k z i v i I I a mos s ági c o n gre s su s tárgyalásaihoz, dr. Fr ö h 1ich 1 zor, nyilv. rendk. tanárt
küldötte
ki, és részére 500 frtnyi utazási költséget
engedélyezett.
ö

M'i e hel e t J. frariczia tudósnak, Párisban emelt
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nemzetközi szobor költségeihez, egyetemünk is hozzájárult filléreivel.
A szünidő alatt a közoktatási minister úr engedelmével, dr. Kovács
József
és dr. Fodor
Józs e f, nyilv. rendes tanárok, a honvéd orvosok részére, ezek bővebb kiképeztetése
czéljából, gyakorlati
cursusokat tartottak.
Végre örömmel constatálhatom, hogy az egyetemi tanács fegyelmi hatóságát csak egy esetben volt
kénytelen gyakorolni. Böhm Vilmost, az orvosi tudományok hallgatóját és egyéves önkéntest .. a ki illetékes hatósága által, lopás miatt elítéltetett, az egyetemi tanács az anyaintézetből mindenkorra kizárta,

Az egyetem egyes
kar ait és int é zet e i t
érdeklő intézkedések közúl, mint különös jelentőségüeket , hallgatással
nem mellőzhetem
a következőket:
A hittudományi karnál az egy h á zj ogn ak és
a kel e t i nye 1v e k nek eddigelé egyesített tanszéke, a hittudományi karnak, a tanács által támogatott
felterjesztéséhez képest ketté választatván, mindegyik
tanszékre külön tanár neveztetett ki.
A jog- és államtudományi kar részéről felterjesztés történt dr. Ant a 1 Gy u 1a, nyilv. rendk. tanárnak
rendes tanárrá leendő kineveztetése iránt; továbbá
ugyanazon karnál, tekintettel a teendőknek állandóvá
lett nagy számára és fontosságára, a díjneki állomás
ir o dat isz ti állomássá rendszeresíttetett.
Az orvosi karnál a lefolyt tanévben nyílt meg a
b á b Ir elkülönített tanítására rendelt Il-ik szülkórá
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ház, kapcsolatban a nőgyógyászattal. Ugyancsak ezen
kórháznál
egy II -od tanársegédi és a bábák részére
egy írómesteri állomás engedélyeztetett. Továbbá felterjesztés történt az említett kar részéről, az üresedésben levő tör v é n:y S zék i o r vos tan i tanszék
betöltése; nemkülönben dr. PIo sz Pál, rk. tanárnak rendes és dr. Laufenauer
Károly,
m. tanárnak rendkivüli tanárrá leendő kineveztetése iránt. A
egy ll-od tanársegédi,
II. bon cit ani intézetnél
egy gyakornoki, két demonstratori
állomás rendszeresíttetett, és az intézeti átalány évi 1200 frtra emeltetett. A II. sebészéti intézetnél egy ll-od tanársegédi
állomás engedélyeztetett ; és a szemészeti kórházban
még egy segédtanári állomás szerveztetett.
A bölcsészeti karnál az eddigi három éves tanfolyam négy évre emeltetett. Dr. As b ó th Osz kár,
a szláv nyelv és irodalom tanára részére, az Oroszországban teendő tanulmányozás czéljából, 6.00 frt utazási költség engedélyeztetett.
Az egyetemi k ö n y v t á r n á 1 üresedésben volt
Ill-ik tiszti állomásra dr. Sz á dec z k y L aj os gymnasiumi tanárjelölt, kisegítő tisztként pedig 600 frt
évi díjazással Jan k o vit sAn tal neveztetett ki.
Az üresedésben volt díjneki állomásra dr. W u t z A lber t alkalmaztatott.

I

Az egyetemet
feladatának
sikeres megoldására, a szellemi erők és a kellő anyagi segédeszközök
képesítik. Az elsőket a tanárok és a tanulók képviselik ; az utóbbiak azon anyagi támogatásban nyernek
kifejezést, a melyben a szellemi erők és az ezek ren-

.

..
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álló intézetek részesűlnek. Azt hiszem,
hogy a dolgok természetes sorrendét követem, ha mindenek előtt a szellemi erőkkel foglalkozom.
A lefolyt tanévben a budapesti egyet emen az oktatással foglalkozott: 65 rendes, 17 rendkivüli, 8 helyettes, 76 magántanár, 26 tanársegéd, 5 nyelvtanító
és
1 vívómester; tehát összesen 198; vagyis egygyel több
mint a megelőző tanévben. Ezen létszámból esik:
a hittudományi. karra 7 rendes, 2 helyettes, összesen 9;
a jog- és államtud.
karra 17 rendes, 2 rendkívüli, 16 magántanár ; összesen 35;
az orvosi karra 14 rendes, 9 rendkívüli , 2
helyettes, 28 magántanár és 19 tanársegéd;
összesen 72;
a bölcsészeti karra 27 rendes, 6 rendkivüli, 4
helyettes, 32 magántanár.
7 tanársegéd, 5 nyelvtanító
1 vívómester,
ésQPONMLKJIHGFEDCBA
delkezésére

A lefolyt tanévben az egyetemhez ujonnan neveztetett
ki, és pedig a hittudományi karnál: Dr.
A s c h e n b r i e r Antal,
az egyházjog nyilv. rendes;
Dr. Konyárszky
György
pedig a keleti nyelvek nyilv. rendkivüli tanárává. A bölcsészeti karnál
Dr. Tör ö k I I u r é 1, a kolozsvári egyetem nyilv. rendes tanára, az ujonnan rendszeresitett embertani tanszékre; Han t ken Mik s a, akad. tag és a földtani intézet igazgatója, az őslénytani tanszékre és Dr. Me dvec z k y Fr igy es, m. tanár a bólesészet nyilv. rendkívüli tanárává. Az orvosi karnal Dr. Lau fen au er
Kár oly, egyetemi magántanár,
az uj onnan rendszeresített elmekór és gyógytani tanszékre nyilv. rendkívüli tanárrá neveztetett ki. A jog- és államtudo-
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mányi karnál Dr. Bot s kor K á r oly, az államszámviteltan magántanára,
nyilv. rendkivüli tanári czímmel és jelleggel ruháztatott fel.
Ellenben kivált a tanári kar kebeléből Dr. ZI am l ViI mos, az állatjárványtan .rendes tanára, a ki
állandóan nyugalomba helyeztetett.
á

Magántanárokká

képesittettek

Dr. Róz s ah e gyi
egészségtanból ;

Al adár,

:
az lpan

és gyári

Dr. Sza 1á r d i M ó r, az orvosi statistikából

;

Kas zQPONMLKJIHGFEDCBA
t o vsz k Y J á nos,
pénzügyministeriumi
számtanácsos, az államszámviteltanból;
Dr. 1szl a y J ó z s e f, az egyetemes fogtan- és a
foggyógyászatból ;
Dr. Á r köv y J ó z s e f, a fogászatból ;
Dr: Nag y Ern ő, a politikából;
Dr. D o II ing erG y u 1a, a testegyenészetből;
Dr. J á n n y Gy u 1a, a sebészéti kór- és gyógytanból;
K ő r ö s s y J ó z s e f, a fővárosi statistikai hivatal
igazgatója, a társadalmi statistikából ;
Dr. C sar a d a J á nos,
jogbölcsészetből;

egyetemi magántanár

a

Dr. Frö hli ch Ró b e rt, a keleti nyelvek ókori
történetéből;
és
.Dr. Ba int ner
zésből.

Hug o, a polgári

törvénylee-

Tanársegédekké neveztettek ki az orvosi karnál :
Dr. T ó th L aj o s, a gyógyszertani iritézethez; Dr.
n o d y A d o 1f, a II. boneztani intézethez ; Dr. A nó
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gyá n Bél a} az I. belgyógyászati kórházhoz ; Dr. B óÁ r p d, aBA
I I . belgyógyászati
kórházhoz ; Dr.
kayQPONMLKJIHGFEDCBA
Szabó Dénes, az I. szül-kórházhoz
: Dr. Dirner
Gusztáv,
a II. szül-kórházhoz ; Dr. Kerkapoly
Gy u 1a, az élet- és kórvegytanhoz;
Dr. Ott o v a
Ignáez,
a szemészethez; Dr. Karsay
Zoltán,
a
II. sebészeti és Dr. Per ény i J zs e f, a Jl. boneztani
intézethez ; Dr. Róz s a heg y i A 1adá r, a közegészségtanhoz ; Dr. Gr n wal d M r, a II. szül-kórházi
intézethez. A többi tanársegédi állomás változatlan
maradt.
á

ó

ü

ó

A bölcsészeti karnal Dr. Bar ,t o mi ekG é z a, a
természettani intézethez, és Mor n r N á n dor, a
vegytani intézethez.
á

A tanerők szellemi munkásságát feltüntető kimutatás, valamint eddig, úgy a lefolyt évre nézve
is, kiegészitő részét képezendi a rectori zárjelentésnek. Midőn ezúttal a közzéteendő jelentésre utalnék,
nem mulaszthatom el azon reményemnek adni kifejezést, hogy a kimutatás a lefolyt tanévre nézve
is fényes bizonyságát.képezendí annak, hogy egyetemünk tanártestülete,
a nemzet napszámosai közt,
a régkiérdemelt állást állandóan képes magának biztosítani.
Egyetemünk szellemi jelentőségének elismeréséűl
tekinthetők minden kétségen felűl azon kit
nt e- "
t é sek, m El g t isz tel tet é sek és meg b í z a tás o k
is, melyekben közvetlenül egyesek részesültek ugyan,
de melyek közvetve igen alkalmatosak" arra, hogy
egyetemünk tekintélyét emeljék.
ú

Igy Dr. ZIa m

á

l V i l m o s, nyilv. rend. tanárnak,
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nyugalmaztatása alkalmából, Ő Felsége a magyar
nemességet adományozta.
Dr. B. Eötvös Lórándot,afrancziakormány,
a párizsi nemzetközi villamossági congressuson kifejtett tevékenysége elismeréséül, a becsületrend lovagkeresztjével diszíté fel.
Dr. Bar tal Ant a 1, egyet. m. tanár és a tanárképező intézettel kapcsolatos g'yakorló iskola igazgatója, a középiskolai tanárvizsgáló bízottság alelnökévé neveztetett ki.
Dr. S chafarzik
Ferencz, az ásványtaní intézet tanársegéde, a m. kir. földtani intézethez segéd
geologgá neveztetett ki.
Dr. Fejérpataky
László, m. tanár, a nemzeti muzeum levéltárnokává neveztetett ki.
A közoktatási tanács tagjaivá az egyetem köréből Dr. Margó Tivadar,
Dr. Than Károly, Dr.
J án os, Dr. Greguss
Á gos t, Dr.
Hunfal vyQPONMLKJIHGFEDCBA
Jurányi
Lajos, Dr. Heinrich
Gusztáv, Dr.
The w re w k Em i 1, nyilv. rend. tanárok, és Dr. K rmán Mó r, magántanár neveztettek ki.
Az orsz. képzőművészeti tanácsba kineveztettek
Dr. Greguss' Ágost és Dr. Henszlman
Imre,
nyilv. rend. tanárok.
á

A magyar Akademia Dr. Greguss Ágostot
igazgató, Dr. Jurányi
Lajost rendes és Dr. Ábel
Jen ő magántanárt, levelező tagjává választotta meg.

Az egyetemnek a lefolyt tanévben beiktatott
hallgatója volt, és pedig: az I. félévben:

16
a hittudományi karnak 79 rendes; 3 rendkívüli ;
összesenQPONMLKJIHGFEDCBA
82
karnak
a jog- és államtudományi
rendes, 119 rendkívüli ; összesen

1441

az orvosi karn ak 889 rendes, 64
kí vüli ; összesen .
.

rend-

a- bölcsészeti karnak
kívüli ; összesen .

1560
953

338 rendes, 84 rend422

gyógyszerészottanhallgató
éves összesen .
szülésznő

volt 1. és II.
175
60
mindössze

A II. félévben:
a hittudományi
kí vüli ; összesen .

karnak

3252.

79 rendes, 3 rend82

a jog- és államtudományi karn ak 1346
rendes, 121 rendkívüli ; összesen
az orvosi karnak 840 rendes, 40 rendkívüli ; összesen .
a bölcsészeti karnak 306 rendes, 76 rendkívüli ; összesen
gyógyszerészettanhallgató
volt mindkét
évi
szülésznő
mindösszesen

1467
880

382BA
171

77
3059.

Az ép most kimutatott öszszámaiban az egyetemi
hallgatóknak, ujonnan beiktatott volt:
a hittudományi

karban az 1. félévben

a jog- és államtudomanyi
521, a második félévben 51 ;

24;

karban az 1. félévben
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r. félévben 273, a n . félévaz orvosi karban azQPONMLKJIHGFEDCBA
ben 10;
A bölcsészeti karban az r. félévben 94; a II. félévben ll.
Ezenkívül az I. és a II. félévben jogi tárgyakat
hallgatott
hittudományi
7, é~ bölcsészettanhallgató
25. Orvosi tantárgyakat
hallgatott hittudományi
9,
és bölcsészettanhallgató
24. Bölcsészeti tárgyakat
hallgatott hittani 81; jogtudományi
1292 és orvostanhallgató 984.
Az egyetemi hallgatóknak vall á s és s zár m az á s szerinti statistikája, a következő számokat -tünteti fel:
róm aik at h. volt az első félévben 1408, a
második félévben 1358.;
g ör g kath.
az első félévben 85", a második
félévben 99;
ágostai
hitvallásu az első félévben 322, a második félévben 325;
hel v é t hitvallású az első félévben 404, a második félévben 369;
uni t á r i u s az első félévben 7, a második félévben 6;
m ó z es vallású az első félévben 910, a második
félévben 818.
Ezek közűl szorosan vett Mag y a ro r S z ágb ó 1
származó volt az első félévben 3176, a második félévben 2988;
Hor v á t - Szl a von országból az első félévben
33, a második félévben 28.
A monarchia L aj th á n túl i tartományaiból
az első félévben 30, a második félévben 32;
ö

2

1
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má s államokból
az első félévben 13, a máodik félévben 11.
Összehasonlitva az egyetem mult évi hallgatóia követnak számát az 1880/1. tanév létszámával,
kező változások mutatkoznak :
A hittudományi karnak volt 1880/]. első és má . "
edik felében 84 hallgatója; ugyanannak a mult tanév
első felében 82, a második felében 82 hallgatója;
tehát a mult évben kettövel ke ves ebb, mint megelőző esztendő ben.
A jog- és állam tudományi karnak volt 1880/1.
első felében 1455, a második felében 1390 hallgatója; ugyanannak a mult tanév első felében 1560,QPONMLKJIHG
il,
második felében 1476; tehát a mult tanév első felében 1O5-tel, a második felében pedig 83-mal t öbb,
mint "amegelőző évben.
Az orvosi karnak volt 1880/1. első felében a
gyógyszerészekkel együtt 965,"a második felében 891
hallgatója; ugyanannak a múlt tanév első felében a
gyógyszerészekkel együtt 1112, a második felében
1051 hallgatója volt; tehát a mult tanév első felében
147-tel, a"második felében 16O-nal t öbb, mint a megelőző esztendőben.
A bölcsészeti karnak volt az "1880/1. tanév első
felében, a gyógyszerészeket ide nem számítva 466, a
második felében 414 hallgatója; ugyanannak a mult
tanév első felében a gyógyszerészeket szintén nem
számítva 422, a második felében 382 hallgatója; tehát il: mult tanév első felében 44-el, a második felében pedig 32-vel ke ves ebb, mint a megelőző eszten'dőbél1.""
.
Az egyetemi ifjúság sikeres és kellő kiképezteté-
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sének első és alapfeltételét az elő adá s o képezvén,
nem lesz fölösleges a m. t. gyülekezetet, az e részbeni
adatokkal megismertetni.
Az előadások,' melyek az újszabályzat
értelmében szept. 15-én, illetőleg jan. 15-én kezdődtek, és
decz. 22-én, illetőleg május végén és június 15-én rekesztettek
be, különféle czímeken az első félévben
967 órában, a' második félévben pedig 964 órában
tartattak
és az egyes karok szerint a következőleg
oszlanak meg :
Előadások tartattak :
a hittudományi
karban az első félévben' 13, a
második félévben 13 különféle czímen 75 órában;
a jog- és államtudományi
karban az első félévben 52 különféle czímen 204, a második félévben 53
. tárgyczímen heti 197 órában;
. az orvosi karban az első félévben 72 czímen 282
órában, a második félévben 78 czímen 291 órában ;
a bölcsészeti karban az' első félévben 15 O czímen 406 órában, a második félévben 153 czímen 401
órában.
'
1 n gye n é s előadások, melyekért tandíj nem fizettetik, tartattak
'
az első félévben: a jog- ésállamtudományi
karnál 'heti 5 órában ; az orvosi karnál heti 4 órában, a
bölcsészeti karnál heti 13 órában:
'
A második félévben : az orvosi karnál heti 4
órában, a bölcsészeti karnái heti 15 órában.
A rendesnél mag a s abb tandíj in ellett előadások tartattak, .
,
,
.
az első' félévben: az orvosi karnál
és a bölcsészeti karnál heti 8 ór ában ;

heti 9 órában ;
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a második félévben az orvosi karnál heti 8 órában, és a bölcsészeti karnál heti 2 órában.
Az egyetemi polgárok sz o rg alm
n ak és el ő.m e ne tel éne k megízelésénél támpontúl szolgálnak
az . egyes karoknál tartatrii szokott colloquiumokon
i g o r l a t o k,
kívűl, a különféle vizsgálatok
és s zQPONMLKJIH
melyeknek magukat az egyetemi tanulók részint a
fennálló tanulmányi rendnél fogva, részint saját elhatározásukból alávetik. E tekintetben kétségtelen megnyugvást nyujthatnak a következő adatok:
A jog- és államtudományi karnál volt I. alapvizsgálat 363, II. alapvizsgálat 365 ; jogtudományi államvizsgálat 119, államtudományi
államvizsgálat 314;
az orvosi karnál elővizsgálat volt 766.
Szigorlatok voltak az egyes karoknál; és pedig :
a jog- és államtudományi karnál 850;
az orvosi karnál orvosi szigorlat 426, gyógyszerészi 194;
a bölcsészeti karnál tudori szigorlat 34, gyógyszerészi 122.
A tudori
avatások
a következő eredményt
tűntetik fel: J og- és államtudományi tudorrá 4, jogtudományi tudorrá 147, egyházjogtudorrá
2, államtudományi tudorrá
8, egyetemes orvostudorra 86;
orvostudorrá a régibb rendszer szerint 13; sebésztudorrá 7; bölcsészettudorrá 27; tehát összesen 296-a,n
avattattak
fel. E helyütt meg kell még említenem,
hogy a jog- és államtudományi kar dr. Kar vas y
.Ágo s t, nyug. rend. jogkari tanárt, -ötven éves tudorsága alkalmából, jubiláris oklevéllel tisztelte meg. A
. gondviselés különös kegyének kell részemről tekintenem azt, hogy nekem, a ki a jubilansnak egykor taá
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nítványa, később tanártársa voltam, jutott a szerencse, a szeretve tisztelt tanár és collega részére a jubiláris oklevelet kiállíthatni.
A tudorinál
kis ebb
fok o z a tot
nyertek,
összesen 302; és pedig szülészmesterit 6, gyógyszerészmesterit 82, szülésznőit 214. Ez utóbbi, feltünően nagy számba, az 1880/1. II. félévi szülésznői
tanfolyam létszáma is, be van foglalva.
Hallgatóink önt e v é ken y ség éne k és önálló
búvárkodásásának bizonyságáúl szolgálhat a szorgalmatos könyvtári látogatás on kívül, a lefolyt tanévre
kitűzött pál Ya kér d é sek r ebeérkezett
s az egyes
karok által jutalommal kitűntetett pályamunkák. A
most érintett két irányban a következő adatokat van
szerenesém kiemelni :
Az egyetemi könyvtárnak
a lefolyt tanévben
összesen 27,604 látogatója volt, a kik 31,731 művet
használtak. Azt hiszem, hogy nem szükséges különösen hangsúlyoznom azt, hogy a könyvtári látogatók
említett számának legnagyobb részét, az egyetemi
polgárok képezték, a kik e mellett a többi nyilvános
könyvtárakat is, szorgalmasan felkeresték.
Pályakérdés a lefolyt tanévre ki volt tűzve 23,
melyekre a megállapított határidő alatt összesen 33
pályamunka érkezett be. A beérkezett pályamunkák
.közűl 20 a díjazásra érdemesnek ítéltetvén, összesen
1600 frttal jutalmaztatott.

Egyetemünk egy evi történetét hiányosan tűntetném fel, ha számadásom befezéséűl nem registrálnám azon jelentékeny anyag i s eg é 1yez é sek e t,
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melyekben egyetemünk az elmult tanév alatt részesült ; ha ezen ünnepélyes alkalmat nem ragadnám
meg készséggel arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi
Excellentiájának, az egyetem nevében,
minister úr
hálás köszönetet mondjak azon valóban atyai gondoskodásért, melylyel anyaintézetünk iránt, a lefolyt tanév alatt is viseltetni kegyeskedett. Az nagy müvei,
melyek egyetemünket az európai elsőrangú főiskolák
közé emelték, át fognak világitani késő századokon,
hirdetve alkotójuk bölcsességét épúgy,' mirit lángoló
hazaszeretetét,
mely tetteinek, súlyos küzdelmeinek
egyedüli rúgója és forrása volt.
A lefolyt tanévben a magántanárok
közül dr.
Laufenauer
Károly 700; dr. Schmidt
György
és dr. C sat á r y L aj o s egyenként 200; dr. Bas e 1
Au rel 6 OO; D aZYXWVUTSRQPONMLKJIH
I I o s Gy ul a, dr. P ast ein e r és dr.
Medveczky
Frigyes
egyenként 500; dr. Kont
Ignácz
300 frtnyi jutalmazásban részesültek. Ezenkívül Dallos
Gyula
még 250 és Lewis
Laj os
100 frtnyi betegségi segélyezést nyertek.
Uta z á s i s z t n d íj a t kaptak:
Dr. 1 II o s va y L aj o s, vegytani tanulmányozásra 1200; dr. Bab esi n Vic tor, orvosi tanulmanyozásra 1200; dr. Klein
Ede, a jogi tudományok
tanulmányozására
500; dr. 6 rl ey L á szl ó, állattani
tanulmányozásokra
1~00; dr. Pertik
üttó,
orvosi'
tanulmányokra
1200; dr. Pur jes Zs igm ond, hasonczélra 400; dr. He i n ric hAl aj o s, bölcsészeti
tanulmányokra
800 és dr. Rózsahegyi
Aladár,
orvosi tanulmányokra 400 f r t o t ,
Az egyetemi hallgatók
s z t n d íj ak czímén
összesen 47,180 frtot élveztek: mely összegből a hitő

ő

ö

ö

I

ö

ö
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tudományi kar hallgatóira 1930 frt; a jog- és államtudományi kal' hallgatóira 18,000 frt; az orvosi kal'
hallgatóira 14,250 frt ; és a bölcsészeti kar hallgatóira
13,000 frt jutott.
A tan d íj alól felmentetett az első félévben, az
eg ész tandíj alól 116 jogász; 43 orvostanhallgató;
76 bölcsész; a fél tandíj alól 61 jogász; 40 orvostanhallgató és 17 bölcsész;
a ll. félévben az' eg ész tandíj alól 134 jogász;
50 orvostanhallgató; 71 bölcsész; a fél tandíj alól
63 jogász; 26 orvostanhallgató és 31 bölcsész; mely
felmentések összesen 14,936 frt 49 krt képviselnek.
Az egyetemi különféle alapítványokból sz o rse'galmi díjak czímén 2,200 írt; és betegségi
g é 1yez é s czímén 800 frt osztatott ki.
A jutalmazásokról és segélyezésekröl
szólva, e _
helyütt még fel kell emlitenem, hogy' a qu El s tur a
hivatalnokainak sikeres és buzgó múködését, a lefolyt
tanévben sem késtünk megjutalmazni, részükre e czímen 570 frtot engedélyezvén.
k ség let e a lefolyt tanévben
Egyetemünk szZYXWVUTSRQPONMLKJIH
személyi járandóságok
czímén
323,708 f r t
dologi kiadások czímén .
161,914 ,,'
nyugdíjilletmények czímén
30,794 "
516,416 f r t
összesen
ü

Ezen összeghez egyetemünk alapja 197,132 f \ · t 319,284 f r t tal, az állam pedig
tal járúlt.
Az egyetemi intézeteknek részben új, részben
folytatólagos é P í t é sik ölt ség e i fedezésére, a f,
titHévre ?18,32~ frt irányoztatott elő,
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épület II. emelete, melyben a gyakorló gymnasium volt elhelyezve, rendeltetésének
visszaadatván, 4000 frtnyi leöltséggel rendeztetett be.
A könyvtárnak évi 8000 frtnyi átalánya 10,000 ll-tra
emeltetett. E helyütt hálásan kell felemlítenem, hogy
nagyságos Ber gerZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J á nos prorector úr, a köny tárnak
korábban adományozott
346 kötctet, 1000 kötetre
egészítette ki.
A más o d i k seb ész et i tanszék számára, taneszközökre 2DOO frt és évi átalányul 500 frt engedéállomásból 4,
lyeztetett.
A 8 díjas műtőnövendéki
ezen intézethez csatoltatott.
A más o d i k s z ülés zet i intézetnek taneszközökre 1000 frt engedélyeztetett.
Egyetemünk
növénykertj
ének
évi 6000
_ frtnyi átalánya, 8000 frtra emeltetett.
Felterjesztés történt a. vallás- és közoktatásügyi
excellentiájához, hogy az egyetemnek a
minister ú r
Muzeum-körúton
lévő telkén, a term
s zettan
i
int é zet e k számára, - melyek ez idő szerint a
központi épületben vannak elhelyezve - mielőbb
megfelelő épületek emeltessenek; hogy ekként a jogés államtudomanyi
kar birtokába juthasson ci szükséges számu helyiségeknek, malyeket ez idő szerint az oktatás nem csekély hátrányára nélkülözni kénytelen. Addig is, míg ezen ép oly jogos mint természetes óhajtás
teljesűlhetne,
az em ber tan i és az s l ény tan i
tanszékek és intézetek hasonlag, a központi épületben
helyeztettek el.
Intézkedés történt, hogy a központi épületben
levő tantermek addig, míg a baj gyökeresen orvosolható lesz, úgy abu tor z a t, mint asz ell ő zte t é s
A könyvtári

ő

é

ő
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tekintetében, az egészség követelményeinek
megfelelően, átalakíttassanak.
Ha a mondottakhoz még hozzá adom, hogy az
orvosi karnak üllői úti telepén, a két klinika közti
k z p o n tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
i épület
ép úgy, mint a belgyógyásza tik 1ini k a épülete, immár közel áll befejezéséhez, - azt hiszem, elmondottarn mindent, a mi a lefolyt tanév történetének tárgyát képezheti.
ö

:M.t. Gyülekezet! Ez előtt egy évvel székfoglaló
beszédem végén a többek közt azt mondottam, hogy
az egyetem minden rendű tagja ép úgy, mint a közvélemény sokat vár, sokat .követel az egyetem re c• torától, a kinek kezében az egyetemi ügyek vezetése
összpontosúl, Hogy sikerült-e rövid egy évi kormányzóságom alatt a várakozásnak, a jogos követeléseknek
c s akt á vol ról is megfelelnem, azt megítélni én
vagyok legkevésbbé hivatva. De igenis hivatva vagyok
megítélni azt, hogy ha működésemnek némi sikere
volt, ebből az oroszlánrész az egyet e mit an ács
nagy tudományú és bő tapasztalású
tagjait illeti, a kik
gyarlóságom és fogyatkozásaim iránt eléggé nem méltányolható elnézéssel és jóakarattal viseltetni kegyeskedtek. Fogadják ezért egyenként és összesen mélyen
érzett hálám őszinte kifejezését, és legyenek meggyőződve, hogy a körükben töltött időt örömmel fogom
oda feljegyezni, a hol szebb napjaim feljegyezve
vannak.
De része volt az elértsikerben egyetemünk lelkes
pol g á r s g n a, Ir is, mely férfias és higgadt magatartásával,
i l míg
egyrészről fogékonyságát minden
á

á
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szép és jó iránt fényesen igazolta; másrészről hivatalos

múködésemet lényegesen megkönnyítette. Midőn ezért
egyetemünk ifjúságának őszinte elismerésemet fejezem
ki,egyúttal arra kérem, hogya méltán kiérdemelt elismerést, magának minden időre biztosítani törekedjék.
Végre jelentékeny része volt a rectori sokoldalú
teendők sikeres megoldásában
egyetemünk kitűnő
ti szt i kar á nak, melynek tagj ai sohasem lankadó
buzgalommal, valóban óriási munkát végeztek. Őket
egyenként és összesen teljes elismerésem és őszinte
köszönetem illeti.
És most, midőn elhagynám e helyet, a melyre
pályatársaim bizalma érdemesnek talált, az egyetemi
tanács újonnan megválasztott
nagyérdemü
tagjait
ezennel méltóságaikba beiktatva, a rectori jelvényeket átadom az orvosi kar egyik kitűnő tagjának, a
kit az egyetemi electorok egyhangú bizalma jelőlt ki
utódomul. Teszem ezt azon megnyugtató hitben és
tudatban, hogy mélyen tisztelt utódom bölcsessége,
páratlan buzgalma és átalánosan ismert igazságszeretete, fényesen igazolandja azon' ritka bizalmat, mely
őtet egyetérnünk rectori székébe helyezte. Hitem, és
meggyőződésem, hogy az ő kormányzósága
egyetemünknek, e tudományos köztársaságnak
dicsőségére
és javárafogszolgálni;
mert be a tae resp ub li c a e
si aut s api e n tes eas reg ant,
aut qui r eia
gu n t, omn e suu m s tud ium i n s api e n tZYXWV
c o II o ce n t. (Cic. Q. fr. ep. 1.)
Adj~ az ég, hogy úgy legyen!
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TOLDALÉK.
AZ

EGYETE1\O

IRODALMI

TANÁROK

ÉS

TANÍTÓK

MUNKÁSSÁGA

az 1881/82. tanévben,
1.

HITTUDOiVIÁNYI

KAR.

DR BITA DEZSŐ RT.

Jegyzetek
"Hov~íDyi Fensőbb katholicismus
kötetéhez, kiadva a sz. Is tván- Társulat által 1882.
BREZNAY

elemei" II.

BÉLA RT.

Szerkesatette a .Religio"
czfmű kath, egyhaei S irodalmi folyóirat 40/41-ik
évfolyamát 104 íven. Közlött benne
tudományos értekezést,
szamos egyhazéleti s egyházpolitikai
czikket, valamint hibliographiai
ismertetést
és recensiót. Részint tisztán tudomáuyosaa,
részint a tudományos érdekeket
is közelebbről érintik a következő dolgozatok:
1) Egyház és színművészet.
Religin, 1881. II ",48. sz.
2) Teremtslink ~ .~heolog~ának h,azánkban erőteljes tumányos életet, u. o. II. 49. sz.
3) A tudományos
élet nálunk általában s különös tekintettel a theologiára, u. o. JI. 50. sz.
4) Theologiai iskolázásunk
jellege és eredménye, u. o.
51. sz,
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5) A zsidókérdés. (Az isteni gondviselés és a vallási világtörténelem szempontjából.) U. o. 1882. 1. 49., 50., 51. sz.
6) Bölcsészeti vitatkozás a pápa előtt, u. o. II/3. sz.
7) Egyház és nemzetiség a legujabb
gánál, u. o. II. 5. sz.
DR. Sl'ANCZEL FERENCZ

események vilá-

RT.

Mint a ,Religio" egyházi folyóirat rendes belmunkatársa, számos esikket közől, egyházi, iskolai és társadalmi
kérdésekről.

ll. JOG-

ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI

KAR.

DR. APÁl'HY ISTVÁN RT.

1. A magyar kötelmi jog tervezete indokolassal.
1) Általános rész.
2) Különös rész.
2. Reetori székfoglaló beszéd.
2. Egyetemi ünnepi beszéd.
DR. SCHNIERER

ALADÁR RT.

V : és 1879. XL.
A büntető jog általános tanai az 1878.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
t. ez. alapján.
DR. VÉCSEY

1) 'I'auév megnyitó

TAMAs RT.

beszéd, a Digestak

ll. könyv 5-ik

czíméről (de aleatoribus) és a Codex 3-ik könyv 43-ik ez ímé-

ről (de aleatoribus et alearum lusu].
2) L. U. Marcellus, kiadta a m. tud. Akadémia,
pest, 1882.
DR. FÖLDES

1) A nenizetgazdaságtan
jesen. Budapest, 1881.

Buda-

BÉLA 1\1'1';

és pénzügy tan kézikönyve tel-

2) Der Einfluss des Agios aufdie
Monatschrift. Bécs, 1881).

Preise. (Statistische

~~-,,-----------------,--~~~~~
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3) Adalékok a papírpénz történetéhez és statif!ztik~jához.
Budapest, 1882. (Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből).
·4) Statisztikai tanulmányok a gahonaárak hullamzásairól és a ga honadrágaságok hatásairól.
5) Az államvasuti rendes kérdése az olasz parlamenti
enquete előtt (Nemzetgazdasági Szemle 1882, egyuttal felolvasva a m. tud. Akadémia nemzetg. és statisztikai bizottsága előtt).
.
6) A tulajdonságról. (Nemzetgazdasági Szemle 1882).
7) Nemzetgazdasági értekezések az angol és franczia
A magyar tud. Akademia megnemzetgazdaságtan kőréből,
bizásából fordítva, Budapest, 1882.
8) A statisztikai seminariumok feladata. (Nemzetgazd.
Szemle, 1882).
9) Vélemény a takarékpénztári hetétek biztositására. A
magyar jogászgyülés felszólitására.
Azonkivül értekezések a Budapesti SzemIében, Jahrbücher f. Nationalökonomie a Statietik (Jena) sth.
Sajtó alatt:
10) A papírvaluta és hatása keresk. forgalomra. A m.
tud. Akadémia által koszorúzott pályamunka.
Kéziratban:
11) A pénzrendszer
koszoruzott pályamunka.

kérdése. A m. tud. Akademia által

Szerkesztés:
Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből,
A m. tud. Akademia nemzetgazd. és statisztikai bizottságának
rendeletéből.

A "Budapesti Szemle" nemzetgazdasági
része, ugyanezen bizottság rendeletéből.
DR. CSIKY KÁLMÁN

és statisztika

!lIT.

"A r ó ul aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
i bir o dalom
kép e" a város megalakulásától fogva, a császárság bukásáig. Thierry Amadé eredetije után. Megjelent a magyar tud. Akademia kiadásában.
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IIJ.

O R V O SIK

A R.

DR" J ENDRÁSSIK JENŐ TR.

1) Értekezések a myom echanika köréből, I. A rugalmasság hatásáról a nyújtás alatt, mint a myomechanikaba bevezető előtanulmány. Öt ábrával.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
M . . t u d , Akad. ért. a term.
tud.köréből, 1882. XII. k. 3. sz.
2. Helyreigazító észrevételek 'I'hanhoífer Lajos urnak e
czímü székfoglaló értekezéséhez: "Adatok a harantisztri izmok
szerkezete és idegvégzödéséhez." M . tud. Akad. ért. a term.
tud. köréböl,'1882. XII. k. 4. szám.
DR. KORÁNYI FRIGYES RT.

1) :über Lungenatelectase.
'Héilk. 75-76 füzet.

Real-Encyclopedie

2) Lungeuemphysem, u. o.,
3) Catarrhalisebe Lungenentzündung,

,'

4)
5)
6)
7)

Croupöse Lungenentzündung,
Lungengangren, u. o.
Lungeninfaret, u.:
Lungenoedern , u. o.

der ge's.

u. o.

u. o.

o:

8) Lungenphthise. :Reai. Eneyclop. der ges. Heilk. 99'100. füz. Azonkivül megjelentek a vezetése alatt álló kórodáról a következő közlemények:
B ó Ica i A r P á d ' tr. első tanársegédtöl:
J Orvosi Heti1) Pericystitis önként gyógyult esete.'
2) Elsödleges veserríkröl.
nap, 1881. és
3) A tüdőütér szükületének
egy esete.
'1882-ik'
év4) A conchininum sulf. hatása váltóláznál.' ' folyam.
D éri

Zs igm ond

tr. ösztöndíjas gyakornoktóI :

Adatok a máj idült szövetközi lobjának tünettan- és kőrOrvosi Hetilap, 1881. évfolyam.

szövettanéhoz,

St e rn S a I I I I I tr. ösztöndíjas gyakornoktóI.
tanévben a kórodán észlelt
Az 1880/81. és' 1881/82.
hagymázesetek. Orvosi Hetilap, 1882. évfolyam.
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DR. BÓKAI JÁNOS RT.

vezetése alatt álló pesti, szegénygyermekkórházból
megjelent közlemények.

1) Gyermekkórházi
segédorvostól.
Budapest,
kereskedés bizománya,

1881/2. tanévben

vénygyűjtemény.

Dr. ifj. Bókai János
1882. Az Eggenberger-féle
könyv-

2) Ein Fan von Meningitis
basil, non tuberculosa.
Dr. Joh. Bókai jun., Assistellt
der Anstalt, (Jahrbuch
Kinderheilkunde.
1882. XVIII. B.).

Von
fül'

3) Közlemény Dr. Ultzmann R. "Die Harnconcretionen
des Menschen und die Ursachen
ihrer Entstehung"
czímű
munkájából. Dr. ifj. Bókai János segédorvostól. (Orvosi Hetilap,
1882. 22. sz.),
4)A heveny izületlob, mint a vörheny egyik szövődménye,
Dr. ifj. Bókai János segédorvostól.
DR. SCHEUTHAUER

megjelent

Orvosi Hetilap, (1882. 38. sz.)
GUSZTÁV TR.-tól

az 188lf2-ki tanévben.

"N eubildung"
és "Neuroma" Eulenburg
"Medizinische
Realencyclopaedie"
ezfmű munkájában,
ugyanez magyar nyelazonkivül latin nyelvre forditotta
ven az orvosi hetilapban,
Dr. Henle, göttingaitanárnak
jubileuma alkalmából, a budapesti egyetemtől átkiildött ~dvöz'lő iratot.
DR. FODOR JÓZSEF RT.

Egészségtani
kutatésok
a levegőt, talajt és vizet illetőleg. II. és Ill. rész, a talajról 'és a vízről. Kiadja a m. tud.

Akademia, 120-480

oldal, tiz táblával.

Hygienische
Untersuchungen
über Luft, Boden und
Wasser. II. undUI. Theil, Boden und W asser. Herausgegeben
von Friedrich

Vieweg. Braunschweig,

A légfütésröl.
lapjában, 1882.
Über V ortheile

1882.

\

Az orvosi hetilap közegészségügyi
und Nachtheile

der Luftheizung.

mellékVer-
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handl. d. IX. Versamral.
Wien, 1881.
A szegedi "magyar"
152. füzet.

d. d. Vereina f. öff. Ges.-pflege, zu
ház. Term. tud. Közlöny, 1882.

Több hirlapi czikk az Orvosi Hetilap közegészségügyi
melléklapjábau, a Term. tud. Közlönybeu és Napilapokban.
Szerkeszti a "Közegészségi.igy és törvényszéki orvostau't-t
(az Orvosi Hetilap melléklapja).
Szerkeszti (Szíily Kálmánnal
együtt) a term. tud. Közlönyt.

és Pasalawsky

-Iőzaeffel

i A 1 adá 1 '.
Dr. Róz sa heg yZYXWVUTSRQPONML
A Pas teur-féle védő oltás a lépfene ellen. Orvosi Hetilap, 1881.

Ugyanaz a Term. tud. Közlönyben, a D. med. Wocheuschriftben, a Practitioner-ben, 1882.
A váltóláz okáról, 'I'erm. tud. Közlöny, 1882. novemb.
füzet.
Die Canalgase. Verhandl. d. IX. Versamml, d. d. Vereius
f. öff. Ges.-pflege, zu Wien.
Dr. Fischer
Samu.
Nehány sörfajta vegyi megvizsgálása.
ügy, 1882.

Közegészség-

Dr. F u c hs D á vid.
A lakások nyári climájáról. Előadatott a term. tud. Társulat szakülésén. 'I'errn. tud. KözlÖny, 1881.

Dr. ~ c h us c h n y He nr i k.
Tápszerel a fővárosi kiskereskedésekbeu.
a borsrós. Közegészségügy, 1882.

II. Közlemény:

Fra nk Ö d ö n és Do 1esc h a II S á n dor.
A gáznemű anyagok fertőztelenitő
képességéről. Egyetemi pályadíjat nyert munka, Közegészségügy, 1882.
DR. SCHULEK VILlIfOS RT.

1) Közlemények az iridectorna köréből : 1. jó-e és szabad-é a természetes pupilla mellett önálló második pupillát
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késziteni, a körizorn épenhagyásával. Az ,Orv, Hetilap" .Szemészet" mellékletében, 1882. évi 3. és 4. szám.
2) A nézésröl munkálkodás közben, népszerű két elöadás a természettudományi társulat estélyein, 1880. deezemb.
3. és 10.; megjelent azon elöadások gyüjtemé'llyében, IV k.
28. füzet.
3) Szerkeszti
lékletét.
Munkálatok

az "Orvosi 'Hetilap"

az egyetemi

s zem k

"Szemészet"

ö

mel-

r o s zZYXWVUTSRQPON
t
lyh l:
é

ó

4) Juhász Jajos tr. tanársegéd: Anophthalmuscongenitus, "Szemészet", ] 881. 5., G. sz. és 1882. 1. sz.
5) Juhrísz

Lajos tr. Genyképzödés a szemhéj bőrének

összehajlö redői közt. "Szemészet", 1882. 2. sz.

G) Juhász Lajos tr. Atropin-Vergiftung, geheilt durch
Pilocarpin. Zehender's
klin. Mon.-blattt. f . Augh. 1882.
iI.1ürz.(Ugyanez magyarul az Orv. Hetilap 1879. 52. sz. jelent
meg).
7) Ottava Ignácz tr. tanársegédtöl: Graefe-féle hályog
kivonás után halál. "Szemészet", 1882. 2. sz.
8) Ottava Ignácz tr. l::J,yphilitikusfekély a kötöhártyán.
"Szemészet", 1882. 3. sz.
9) Tóth Lajos tr. volt gyakornoktóI : . A viszonylagos
alkalmazkodási szélességek vizsgálata, a belsö egyenes izmok
elégtelenségénél "Szemészet", 1882. 1. sz.
10) Creniceanu György tr. gyakornoktói : A latamerés
módszerei. "Szemészet", 1882. 2. sz.
11) Creniceanu György tr. Az eserinről. "Szemészet"
1882. 4. sz. (folytatás alatt áll).
12) Csapedi István tr. gyakornoktól:
A blennorrhoea
neonatcrum statisztikájához. "Szemészet", 1882. 3. sz.
13) Csapedi Istvén trtól: Mindkét szem eröszakos megvakitása, "Szemészet", 1882. 3. sz.
14) Somogyi Zoltán tr. gyakornoktói : Pemphigus conjunctivae egy esete. "Szemészet" 1882. 4. sz.
3
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DR. FÉZMÁRSZKY

TIVADAR, RT.

A szülészet tankönyve hábák számára. Irta Kézmárszky
Tivadar. Budapest, 1882. II. kiadás.
Lehrbueh iler Geburtshilfe
Theodor Kézmrírszky, 1882.
DR. TAUFFER

fül' Hebammen.

Von Dr.

VILMOS RT.

1. A méh hátrahajlásával összefüggésben álló hányásról
betegbemutatással. Tauffer V. tnr. ~Orvosi Hetilap" 45. sz.
2. A hüvely fölötti méhcsonkításról és az extraperitenealis kezelésről, hetegbemutatássa1. Tauffer V. tnr. ~Orvosi
Hetilap" 4f1. sz.
3. A rákos méh részletes és teljes kiirtása. Tauffer V.
tnr. nOrvosi Hetilap" 3. és 4. sz.
4. Adatok a nők castratiójanak tanához, 12 eset kapcsán. 'I'auffer V. tnr .• Orvosi Hetilap" 21. sz.
5. Megjegyzések Antal Géza tr .• Észrevételeire" a nők
castratiőja tárgyában. 'I'auffer V. tnr .• Orvosi Hetilap" 32. Sz.
6. Uterus didelphis et vagina duplex műtét utján kezelt
egyeseté;
- hüvelyelzáras
hólyaghüvelysipoly
miatt ; hashártyán kivül fejlődött daganatnak műtét által gyógyúlt
egy esete; - szövődményes hasmetszési műtét egy esete; az illető betegek bemutatásával az orvosegyletben. Dirner
Gusztáv tr. tanársegéd .• Orvosi Hetilap" 21. sz.
DR. SCHWIMi\íER

ERNŐ OK. TNR.

188'12. tanév alatt közzétett

munkálatai

sorozata.

1. Emlékbeszéd Hebra tanár felett tartat. a magy. kir.
orvosegyletben az J 881. évi október 14-ki nagygyülésen. Orvosi évköny 1881; németül: Allgem. med. Central-Zeitung .
.Berlin, 1881. Nr. 86-93.
2. De la classification des maladies de la peau. - Annales de Dermatologie et Syphilígrafié. Paris, 1881. Tom. II. p.
734-740.
és Tom. IIJ. p. 69-77.
(németböl fordította A.
Doyou).
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3.• Onychogryphosis " Eulenberg Real Encyclop. d.
ge~ammt. HeilkundeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X. B.
4. "Onychomyhosis" ugyanott.
5. "Pityriatis versicolor" ugyan ott.
6.• Plica polonica" ugyanott.
7. Die neuropathisclios
Dermatoucsen.
- Mit 6 Holzsohitten, 240 Seiten.Wien, Leipzig, Abau u. Schwarzenberg, 1882.
8. Szakmunkrík feletti biralatok. Wien. med. W ochenscbrift 1882.
Im .

BELKY

~ J Á N O S lIT.

1. Az úgynevezett hullaalkaloidok
(ptomain-ok}.
2. Capristicus kövlernények a törvényszéki orvosi gya-

korlatból :
a) rohamos szülés;
b) gerinczagyroncsolás,
erőszakos nemi közösülés
gyanúja .
• Orvosi Hetilap". Kör.egészségügy és' törvényszéki orvostani melléklet.
UR.

ANTAL

GÉZA

1. Súlyos vizeletsipoly-műtétek

MT.

hat kőmetszetű
ábrával. (Az • Orvosi Hetilap" 1881. évi évfolyamában).
2. Hasmetszési
eseteiru. Ujabb adatok a méhcsonk
kezeléséhez. A petefészkek sorvasztő alákötése. (Ar. .Orvosi Hetilap" 1881. évfolyamában).
3. :Észrevételek a nők castratiója Telett, (Ar. .Orvosi
Hetilap" évfolyamában).
4. Laparotornien.
Die atrophisireude
UlItel'bindung der
Ovorien behufs Sistirung der physiologischen Funktion dersalben. Beitráge zur entroperitoneolen
Behandlung des Uterus
stumpfes bei Uterus exstirpationen.
(Centralblntt
fül' Gynakologie. 1882. Nr. 30.).
Dll. ELISCHER

1. Ismértetések
mű hetilapban.

nőknél,

GYULA MT.

a .CeJltralblatt

fül' Gynaecologie" cr.í-
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2. Ismertetésele
a .Revue de medicine"
(Paris) czÍmű
havi folyóiratban.
3. Ismertetések
a .Selllain
medicale " (Paris) czZYXWVUT
ím ű
hetilapban.
4. Bíralatok
a .Pesther
medic. chirurg. Presse" c s í m ű
hetilap ban.
]J).

u n , ])URJESZ

ZSIGMOND MT.

L A' s t. -galleni
le o 1 o st ori
k ö n y v tál: ban
őrzött
orvosi
kéziratok.
1 .---X X X . • Orvosi Hetilap" 1881. 4G., 48., 50., 51. sz. 1882. 10., ll., 13., 18.,
25. szám.
Ugyanaz
k
Wein nyomdájában.

li

1 ö n 1 e n y o m a t b an

1882.

Khórés

2. A 1 t i . sz á z a d bel i jel ese b b sy p hi 1i o g r aphok.-V.
Nicolaús
LeoJlicenus
.• Orvosi Hetilap"
1882. 33., 34., 35. sz.
(egybefoglalva
Ugyan
a z le l i 1ö nl e n y o ma t ban
II. Joannes
a következő értekezéseket:
1. .Ioames Fernelius,
a Vigo, 'Ill. Hieronymus
Fracastorius,
IV. Nicolaus Massa,
V. Nicolaus Leonicenus) 1882. Khór és Wein nyomdájában.
3. Szerkeszti az
í" vos
o k Zs e b nap tál' á t. 'Budapest, az Eggenberger-féle
könyvkereskedés
(Hoffmann
és,

°

Molnár) kiadása.
DR. GOLDZJEHER

VILMOS MT.

1. The r api e der
Aug e n k ran k h e i ten
fül'
prakt. A.rzte und Studirende,
292. o. Stuttgart,
Verlag von
Ferdinand Enke.
2. C hor o i dit is p l a s t ic a n a c h Sch u s s v e rlet z ung ellés
3. K n o c h e n b i l dun g i m U m k r eis der L i n s e.
Előadások,
melyeket az 1881. évi heidelbergai szemészeti congressuson
tartottam,
és melyek ezen congressus hiüber die 13. Vers. del' ophth.
vatalos közlönyében
(Bericht
Gesellsch. in Heidelberg) megjelentek.
4. Hat
sikeres
o p e rat i r l, melyeket a vakok
ö

ö
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intézetében levő növendékeken végeztem. Bemutatás a budapesti orvosegyletben. .Orvosi hetilap" 1882. 6. sz.
5. C hor o i dit is dis sem ina t a. Előadás az orvosegyletben. (1882. márczius 4-én tartott ülésben). •Orvosi
Hetilap" 1882.
6. Übe r C hor o i el iti s dis sem ina tan
e b s 't
b e r Choroidealentzündungen
Bemerkungen
imA II gem ein en. Pester med. chir. Presse 1882. Nr. 22.
7. A l a t t rm r s tana .• Orvosi Hetilap" 1882.
4., 5. és 6. számban.
8. Per ime tri e, a Realencyclopaedie der medicin,
Wisseuschaften czímü és Eulenberg tanár által kiadott nagy
gyüjtőmunkában.
9. Seh P r fu n gen, ugyanott.
10. Több kisebb ezikk és birálat a ,CentralbIatt für
pract. Augenheilk." czímű folyóiratban és más ujságokban.
ü

é

é

é

ü

DH. BÁHON JÓNÁS 1\['1'.

A nyaki lágyképletek heveny üszkösödésének két esete"
(A m. orvosok és természetviesgélök
XXI. nagygyülésének
munkalatai. Budapesten, 1882. 278-280. 1.).
nR.

ÁHKŐVY .JÓZSEF ;UT.

Kisérletek az arsenessav és pepsin befolyásríról a fogbél
(el evitaJisatio). •Orvosi fl etilap" 1882. 28. és
29. számaiban.
On the relatione of pathologieal coneretions of the
tooth-pulp to prosopalgia (Tic douloureux). The Journal of
the British Deutal Association 1882. Vol. HT. No. 7. and 8.
élettelenítésére

DH. J,lNNY

HYULA

FŐOHVOi), BGYKl'. 1\1. 'l'ANÜt.

"Adat a térdkalács törések tnnához, különös tekintettel
a nagyfejü czombizom mükőrlésére."
MegjelelIt az .Orvosi Hetilap" 1882. évfolyamában.
nn.

nOLI./:JGEH

r:Y U L A

11T.

I. A vel esz üle tet t d o I I gal fl, bme g i4 Yó'gy u I t
ese te. Betegbemutatés, a budapesti kir. orvosegyesület 1881.
november hó 12-dikén tartott ülésén.
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2. Gy ó g y ul t ci o n gal á b, Közlemény. Az "Orvosi
Hetilap" 1881. 408.számában.
;í n y o s
k r u t a Z á som att á r g y a l ó
3. T u elo mZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l ev el ek :
eredeti
a) Lev é 1 Li pes é b l. • Orvosi Hetilap"
1882.
23. szám.
b) Lev é 1 H a II e - Berlinből. • Orvosi Hetilap" 1882.
28. szám.
c) Levél
Lonelonból.
• Orvosi Hetilap" 1882.
32. szám.
ö

ő

U R . M A N N JA K A ~.

r. szül. k6rodai tanársegédnek

1. .Beitrag zur
Drainage." Oentralblatt
2.• Jodoform im
logie 1882. Nr. 7.
3. "Dekapitation
Gynakologie 1882. Nr.

működése 188112-ben.

Behandlung der Üterusruptur durch
f. Gynakologie 1881. Nr. 16.
Wochenbett.·. Centralblatt f. Gynákomittels Ekrasement."
21.
DR.

belkórodai

irodalmi

RÓKAl

Centralblatt

f.

ÁRPÁD,

első tanársegédtől

önállóan megjelent.

A központi idegrendszer befolyása az állati test hőkormányzására .• Orvosi Hetilap" 1882-ik évfolyam és különlenyomatban. A budapesti kir. orvosegylet által a Balassa-díjjal
jutalmazott palynmunka,
DR. lRSAl

ARTHUR,

belk6rodai második tanársegédtől

önállóan megjelent.

A központi idegrendszer befolyásáról a bőr kóros elváltozásaira .• Orvosi Hetilap" 1882. évfolyam.

iv. BÖLOSÉSZETI KAH.
1.

l 'H A N

KÁROLY

nr.

1. Vegyerélytani vizsgálatok II-ik értekezés. Egy tábla
körajzzal, ill. tud. akadémia értekezések a Il. kör éből. XI. k.
IV. sz. 1881.
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2. Vegyerélytani vizsgálatok III-ik értekezés. A caIorimetrikus mérések adatainak összehasonlíMsáról. U. o. XI. k.
XXIII. sz. 1881.
3. Közlemények a m. kir, egyetem vegytani intézetéből.
] ) A borkősav száraz lepárlási terményeiről dr. Liobermann
Leo-tol, 2) Adatok a carbonylsulphib physikai sajátságaihoz
és a tiszta carbonylsulphid előállítása lll'. Ilosvay Lajostól.
U. o. XI. k. XXIV. sz. 188l.
4. Közlemények a m. kir, egyetem vegytani intézetébő l,
A szénkönyenek égése chlorgázbau Kiss Károlytól A m. tud.
akad. III oszt. 1882. május 15-ki ülésében.
5. A világító gáz felismerése és meghatcirozása a levegőben. U. o. a 1II. oszt. ülésén 1882. ápril 17-én.
törvényszéki
6. Számos birálatokat, véleruényadésokat,
felül vizsgálatokat, végezett és különféle tauácskozrnányolrban
müködött kőzre,

II. Vezetése alatt a következő áolgoZcttokkal (oglalkoztak.
6. Láng Zsigmond, az oldható arzéntrisulphid
sát és sajátságait tanulmányozta.

előállítá-

7. Stauróczky Lajos, a vas hydroxydnak oldható tejczukor vegyületét állította elő és tanulmányozta.
8. Nagy Béla, a thionylchlorid elöállításával foglalkozott.
9. Nuricsán József, Karlovszky (}éza és Komstein Jenő,
ásványoknak
szabatos mennyiségi
elemzését
végezték.
különféle

10. Molnár Nándor, némely isomer szerves vegyületek
fajmelegét határozta meg.
11. Molnár Nándor, különféle gázok és gőzök befolyását
tanulmányozta, a phosphor gyulékonyságára.
KERÉKGYÁRTÓ

ÁRPÁU

nr .

•A míveltség fejlődése Magyarországban." 2-dik kötet
l-ső füzet .
. Az anjoui és luxenburgi országló h,iz kora 1301-1437.
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TÉLFY

IVÁN RT.

Allabasisa, görögből fordítva. 3. kiadás I-s.'í
füzet. Dudapest, Lampel Róbert kiadása.
2. A klassikai tanügy N émetországban. (K ö z okt a tás
21. és 22-ik sz.).
3. A Kármániták levele, vagy a satiral satiséja. (K ö zokt a tás 23. szám),
Xenophon

DR.

HATAI~d. PÉTER

RT.

Me k k á ba; vázlat a moszlim vallásos életből. Közőlve
a Kos zor u f. é. januériusi, februáriusi füzeteiben.
A mos z lim Sze n tek; a Kos zor u f. é. augusztusi füzeteben.
t d sál á tóI
He b ron i g, útirajz. A lőcsei m. kir,
BeiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
állami főreáltanoda tápintézetének alaptőkéje javára 1882-ben
kiad ott Al b u m ban.
n n , HORVÁT ÁRPÁD RT.

Alulírott az 1881/2-ki tanév folyamában .OklevéltaIli
Jegyzeteinek" 2-dik füzetét elkészítette ily czímmel :
A d ip lom at i kai irá sta n a J a lJ v o Il a l fl, i (sajtókészen).
HUNFALVY

JÁNOS

n r,

1. Észak-Amerika társadalmi viszonyai. A "Pesti Naplóban" .
,2. Az emberfajta, nemzet és nemzetiség fogalmairól.
3. Jelentés a földrajz körében 1881-bell tett munkálatokról.
. 4. A czifralkodés és ruházkodás, ethnographiai vázlat.
Mind a három értekezes a Földrajzi Közlemények 1882-dih

évfolyamában (X. kötetben) jelent meg.
5. Les Magyars et les Slaves, Revue Geographique internationale, 6-eme Année, Nl'. 77. et 78.
6. A vámjövellelem és fogyasztási adók. A Budapesti
'Szemle 1882-diki évfolyamában.
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7. Még egyszer a. vamjövedelemről
ról; ugyanott.
8. Az éghajlat
vizsgalök debreczeni
ban jelent meg.

A vezetésern

ulattrillri

virágú

LAJOSZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
R I '.

növénytani

intézetből

jelentek meg:

és közlemények
:

A vörös

adók-

változóságáról,
az orvosok és természetgyűlésén olvastatott fel s külön röpirat'
DR" JURÁNYI

dolgozatok
nársegédtől

és fogyaszbasi

erdei

fenyő.

következö

'Dietz Sándor

Erdészeti

ta-

Lapok. XX. évf.

Ill. füz, 188!.
A selmeczbényai

uu. kir .. erdőakadémia

növénykertjei.

U. o. VI. és VII. fűz.
A porosz erdészeti
Rügy
füz, 1882.

kisérleti

és levélkulcs.

Adatok a magyar
Ugyanott: VI. fűz.
A legrégibb

Erd.

ügy. U. o. VIlI. füz,
Lap. XXI.

birodalom

magyar

erdészeti

évfolyam. 1. és II.

gubacsainak

ismeretéhez,

tárgyl'í mű. U. o. VIlI. f.

A budapesti
egyetemi
növénytani
intézet
Magyar Könyvszemle. VI. évf. IV. füz. 1881.

lrőnyvtara,

Botanikai kirándulás a Vihorlat hegycsoportba.
Kárpategylet
évkönyve. IX. évf. n . füz. 1882.

Magyar

A kukorieza rendellenes
képződéseiről. Felolvastatott
a
term. tud. társulat
ez idei XVIII. szakülésén. 'I'ermészettud.
Közlöny

XIV. k. 156. füz. 1882.

Ugyanez
11. szám.
Adatok

németül
a növények,

a

Botanisebes
különősen

Centrnlblatt
az Euphorbiaceák

XI. lr,
te.i-

nedvének ismeretéhez. Dr. Jnrányi Lajos egyet. tanár ű r által
bemutatva a tud. Akadémia ez idei májusi ülésén (sajtó alatt).
Erdészeti növénynaptár
(sajtó alatt).
Egyéb kisebb közlemények, kőnyvismertetések
s referátak a Term. tud.
sches Centralblatt

Közlöny, Erdészeti
s a napi lapokban.

Lapok, a caeseli Botani-
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n n , KONDOR GUSl',TÁV RT.

A budapesti magy. kir. tud. egyetemen tartott
autographice megjelentek, ne rezetesen :
Algebrai analysis 1881/2. 4-ed r. 29 ív.
Analyticai síkmértan 1881/2. 4-ed 1 '. 32 ív.
Syntheticai mértan 1881/2. 4-ed 1 '. 23 ív,
DR. BUDENZ

JÓl',SEF

előadásai

RT.

Mo k s a - I I I ord vin M tit é e van gel i o m a (Tyumenyei forditása). Oroszbél átírva, bevezetéssel és szejegyzékkel. A ,Nyelvt. Közlemények" XVI. kötetében .
.AhIgoist,
b e r die Sprache
der -NordOs tj ak e n. Ismertetés. U . o. XVII. köt. 1 . füz,
ü

DR. PONORl

'l'HEWREWK

EMIL RT.

,Egyetemes philologiai közlöny." A magyal' tudományos
Akadémia nyelvtudományi bizottságának megbizásából szerkesztik dr. Ponori Thewrewk Emil és dr. Heinrich Gusztáv.
1881-ben VI. évfolyama jelent meg.
Festus-Studien.
Megjelent ,Ungarisches
Revue" ll.
80-90.
Codex Festi brevlati 'I'recensis, A Charles Graux emlékére megjelenő gyl-ijteményben. Franczia értekezés.
Variae Lectiones. ,Egyet. philol. közl." VI. 327. sk.
Arany János Toldijának kommentárja. Kritikai értekezes a
Nyelvtud. közlemények számára.
Fordítások: Anacreonecor. 1., 4., 8., 9., 11., 22., 23., 25.,
37., 43., 44., 52., 53., 54., 59.
Anthologia Palatina V. 32., 81. XI. 226., 391.
Anthologia Latina (Riese-kiad.) 706., 734., 873.
Catullus 72.,83., 86.
Martialis Spech. 1. Ill. 14., VII. 12., IX. 94.
Elnöki megnyitó beszéd .• Egyet. philol. közlöny." V.
800. s bőv.
DR. HEINRICH

Boccacio, élete és művei,
Budapest, 1882. Franklin.

GUSZTÁV RT.
fl,

legújabb kutatasok alapján.

I
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Egyetemés philologiui közlöny. Szerkeszti P. Thewrewk
Emille1. Budapest, 1882. Hatodik évf.
Kisfaludy S. Regéi. Felolvasta a Kisfaludy-Társaságnak
1882. junius havi ülésében.
A Dyn Juan-monda .• Budapesti Szemle " 71. SLI.
Gót költészet és próza. - Ul:filas és a gót nyelvemlékek. •Egyet. philol. kőzlöny" 5. és 6. sz.
Dugonics .Bátori lYIáriá"-ja. U. o. 5. sz.
A Nibelungének jubilaeuma. U. o. 6. sz.
Elfrida (Az Elfrida-drámák és Dugonics Kún Lészlöja.]
A lőcsei realiskola albumában.
Biralatok és kisebb csikkek a Budapesti Szemleben és
ali Egyetemes philologiai közlönyben .
•

nn.

TÖRÖK AUl{ÉL RT.

a) .Azuralvidéki
baskirokről" , előadatott ali országos
és embertani társulat 1881. évi oct, 25-ki ülésén,
megjelent .Antbropologiai Füzetek" (Szerkessti és kiadja dr.
Török Aurél). J. sz. 67 -106.1.
b) .A tertiar idejü ember kérdése", előadatott az O. .EL
és E. társulat 1881. nov'. 29-ki űlésén, megjelent az • Anthr,
Füz." Isz. 164-187. 1.
c) "A rokniai dolmenele leleteirő]" , előadatott a term.
tud. t6.rsulat 1S·81. decz, :41-ik ülésén, megjelent a "'Term.
Közlöny" 1882. febr. számában .Jo9-5J. 1.
el) .Algéria földje és uépe", előadatott a magyar földrajzi
társaság 1882. ápr. 20,:,iki űléséu, kivonatban megjelent a
a földrajzi közlemények X. köt. VI. fűz. 263- 264. 1.
e) "Dr. 'I'opinand Pálnak a párizsi authropologiai iskola
tanárának javaslata egy nemzetközi anthropimetriai rendszer
tárgyában", megjelent az .Anthr. Fűz." 1. sz. 1-14.1. és a
.Term. Közlöny" 188:4. májusi számában .• Az anthropimetriáről" 195-201.1.
f) Dr. Manouvrier L. ALI agyvelősóly értelmezéséről és
alkalmazásáról", megjelent az •Anthr. Füz." J. sz. 15-19. 1.
g) .A koponyaüreg meghatározás~ról",. megjelent az
.Anthr. Fftz." 1. sz, 20-34, 1.

régészeti
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h) ,A. főemlősök (Primates) szemüregéről" , megjelent az
'
,Anthr. Füz." 1. sz. 35-49. 1.
i) .A.datok az erdélyi románok kopouyáinak jellemzéséhez", megjelent az ,Anthr. FUz." J. sz. 50-66. 1.
j) .Plan Carpiu szerzetes utazásáról Tatárországba
1624-bell, Magyarországnak a tatároktól való feldulása után",
megjelent az "Anthr. Füz." 1. sz. 107-163.l.ZYXWVUTSRQPONMLKJI
k ) ,A történelem előtti emberek csontjain 11111 tatkozó
sérülésekről"
megjelent az ,Anthr. Füz." 1. sz. 188-198. 1·
1) .A négerek jellemző betegségeiről", megjelent az
.Anthr. Füz." 1. sz. 199-208.l.
m) .Sveicz lakói szemük, hajuk és bőrük szine ezerint
vizsgálva", megjelent az .4.nthr. Füz." 1. sz. 209-218. 1.
n) ,Ethnographia, ethnologia és sociologia", megjelent
az •Anthi', Füz." 1. sz. 219-236. 1.
o) ,A halálozásról" , megjelent az • Anthr, Fűz." J. sz.
237-261. 1.
ll) ,Nézetek a jövő életről", megjelent az .Anthr. Füz."
I. sz. 262-299. 1.
r) .A. Budapesten felállítandó anthropologiai muzeum
és intézet tárgyában", megjelent az,Anthr. Füz." I. sz.300308. l. és a • Term. közl." 1882. jul. számában 292-295. l.
s) Töhb apróbb anthropologiai közlemény a • Term. közlöny" • Anthropologia" czímü rovatában.
.
DR. FRÖHUCH

IZOn. RK'l'.

1. Das Ku ge1förmige Electrodynamometer (Wiedemann's
Annalen d. Ph. u. Ch. VIlI. 1879.).
Ugyanaz: (Carl's Hepertorium für Experimelltalphysik,
X V . 1879.).
Ugyan errő] diskusszió
(Elektrotechnische
Zeitschrift
II. 188~.).'
.
(Az idézett helyeken ismertetett. eszköz az 1881. évi
parisi nemzetközi elektromos kiállításon ezüst érmet nyert).
2. Bemerkungen zu den electrodynamischen Grundgesetzen von Clausius, Riemann und Weber. (Wiedemann's
IX. 1880).
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Ugyane nnek ki vonata (d'Alm eida, .Journal des phys.
Ann. IX. 1880.).
3. Clausius Gesetz und die Bewegung del' Erde im Raume. (Wied. Ann. XII. 1881.).
.
4. Az allandö elektromos áramlások elméletéhez. (M. T.
Ak. értekesés 1881.).
Ugyanennek kivonata, (Beiblátter zu Wiedemann's Ann.
IV. 1881.)
keskenyközü fémráesokról
5. A fény új mődosulása
visszaverődés által. (Akad. Értesíti) 1881.).
Ugyanaz: Neue Modification des Lichtes durch Reflexi-ZYXWVUTSRQ
an engen Metallgittern. (Wied. Ann. XIII. 1881.).
Ugyanennek kivonata (d'Almeida .J. d. Ph. 1. (2) 1882.).
6. Az elhajlott fény intenzitás ának vizsgálata. (M. T.
Ak. értekezés 1882.).
Ugyanaz: Experiuientaluntersucbungen
über die Iritensitat des gebeugtell Lichtes, JI. (Wied. Ann. XV. 1882.).
011

VR. BALLAGI AMDÁR

RT.

Önálló munka : Wal1enstein horvát karabélyo sai 1623-1626. Levéltári kutatások alapj an, Budapest, 1882. Frankliutársulat. VIlI. + 312 lap.
Értekezések és csikkek folyóiratok- és hirlapokban, valamint az országos könyvkiállítás Kalauzaban.
DR.

BARTAL

ANTAL MT.

1. Bartal-Malmosi. Latin gyakorló-könyv. A középiskolák I. és II. osztálya számára. 1882. Ötödik kiadás.
2. Bartal-Malmosi. Latin alaktau. 1882. Ötödik kiadás.
3. Bartal-Malmosi. Titi Livii ab nobe eondita. Liber
XXI-XXll. Bevezetésekkel és magyarázatokkal. 1882. Másosodik kiadás.
4) Fustel de Ooulange-nak "La eité antique" czímű műve
magyar fordításban (kézirat).
DR BÁSZEJJ AURÉL MT.

1) Rövid párhuzam Plátón és Aristoteles között. "Egyet.
phil. Közlöny'' 1882. évf. 1-14. 1.

4-6
2) Néh.iny szó a régi bellének
csei Alhulll" 1882.1-14.
l.

fl, jellemvonasairöl.

"Lő-

3) A classika philologia jelesebb munkásai
életrajzokban; I. kötet : A 16.,17. és 18. század első felének jelesebb
philologusai.
Budapest.
] 882. I\ókai L. kiadása, 246 lap,
nagy 8-rét.
4) Horatius
1882. 531ap,

élete

j'R.

"Az
dése", a
sek" közt.

és költeményei

nek időrendje.

Arad,

nagy 8-rét.
BORRÁ" VINCZE

Ml'.

A qui 1 egi:i le rendszere
és földrajxi
elterjelll. tud.
Akademial~rtesitiJ-jéhel1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é s az "Értesité-

U. itt néhány

űj növénv rövid leirtisa.

horvétországi

"Flor:l.e Fluminensis
et Croatiae
irat headva a m , tud. Akallemia term.
"ágának.

pars prima", kéztud. <illandó bizott-

"Haz,lnknak
egy űj L o I I ic e r áj a". Az Erdészeti-Lapokban 1882. 2. füz.
"Flora exsiccata austró- hungarica, a muteo universitatis
Vindobonensis
edita" ismertetése,
"Elzöldült
Phloxvirág",
"Egy új gyékényfaj
Budán", .,Levelek ott, a hol leülönben
hiányzanak",
apróbb közlemények ; t , term. tudomanyi társulat

K~~~~

.

IL kiadását átdolSch u bel: t képes növénytaminak
gozta s a Visontey-féle földrajzokhoz. terményrajzi
részt ezerkesztett.
"Két aratas
Érdekeink"-ben.
"Három

Alföldünkön

bosniai

pázsitfü

"Az alföldi zsombék",

eg.)' évben"
hazáukban",

a "Földm.ivelési
u. o.

u. o.

"Die náhere Verwandschaft
(oder Ideutitat der A qui1egi a Nev ad ens i s mit A CJ. u. Ot hon is", a casseli
"Botanisches
Centralblatt" - b a n ,
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"Zwei Zweifelhafte Aquilegierr in Káruthen", u. O., hol
több magyar munkáról is referált mint e vállalat magyar
referense,
"R ori p a a n c e ps und R. So n der i" az Österr.
bot. Zeitschr.-ben.
"Grüne Weinachten, weisse Ostern'', u. o.
"Zur Flora des We ch se Ps", u. O., hol több növénytani tartalmi levelet és irodalmi referatumot is közlött.
"R o saS z ah ó i B o r b." (képpel) és
"A'/. 1880. év nyarán Szombathely körűl gyüjtött nevezetesebb növények", a magy. orvosok és természetvizsgálök
"Munkálatai"-ban.
A magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmánya megbizta, hogy Vasmegye növényzeti
viszonyait tanulmányozza és leírja (jutalom 100 arany), e czélhól sziinidejét emegye fiórájának tanulmányozására forditotta s a debreczeni nagygyiilésen az eredményt röviden ismertette. Lásd a "N api Közlöny" 5. számát.
Emegye fióráját röriden a Vasmegyei Lapok 37. számáhan is jellemezte röviden.
DR. BIHARl PÉTER lIn.

vázlatok:
A tűz (N éptanitók Lapja 1881. 30., 31.).
Az irás (N. L. 1881. 34., 35.).
Ar. emberi lakások (N. L. 1882. 1., 2., 3.).

Müvelődéstörténeti

A spiritualismus természettudományi alapon (philosoph.
értekezés). Budapesti Szemle, 1881. november, deczemberi
számok.
A népiskola tananyaga (paedagogiai értekezés). N épt.
Lapja 1882. 13., 14., 15. si.
Lot z e (philosophiai tanulmány). Magyar Philosophia Szemle 1. évfolyam 1882. 4., 5., 6. füzet.
Ugyanezen folyóiratban birálat s könyvismertetések.
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a g é d 1 á i. Felolvastak a M. T. Akadémiában. 1882.
Eur ip ide s. Kerrajz. Megjelent a Kisfaludi-Társaság
Éviapjaiban. 1882.
,
Megjelentek az
Euripides
prologusairól.l
"Egyetemes Philo"
Rhesos-a.
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logiai Közlönyben.
ö

DR. MAN(jOLD LAJOS Ml'.

Irodalmi. és kritikai dolgozatokat irt a Századokba és a
Tanáregylet Közlönyébe. Ismertette a magyar
tört. irodalmat a Sybel-féle Historisehe Zeitschrift-ban. Sajtó
alá rendezte Ribáry Ferencz Világtörténetének új kiadását,
ugyanannak kisebb világtört.-könyvét és a magyarok oknyomozó történetét. Kiadta továbbá a "Magyarok oknyomozó történelme" czimű saját művét.
Középtanodai

