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Mídőn a mai napon megujuló tanévvel a sze-

mélyzetében is megujuló egyetemi tanácsnak ünne-

pélyes hivatalba-iktatás a alkalmából megjelent díszes

közönséget tiszteletteljesen üdvözölni szerenesés va-
gyok, mint lelépő rector egyszersmind a tiszti köröm-

hez tartozó azon legutolsó feladat teljesitésére is va-

gyok hivatva, hogy nemcsak az egyetemi tanácsnak

a lejárt tanévben viselt dolgairól beszánioljak, hanem
az összes egyetem müködésének eredményét, valamint

a körében azon év alatt előforduló nevezetesebb ese-
ményeket, habár inkább csak összegesitő, mindazáltal

annak belső állapotára és életére is világot vető ada-

tok szerint elöterjesztve, az egyetemnek egy évi tör-

ténetét vázolj am, melynek nyilván nem csak arra

kell kiterjednie, a mi befejezett eredményképen létre-

jött, hanem arra is, a mi mint szervezetes továbbfej-

lődésének mindannyi feltételező tényezője benne meg-
alakulni kezdett. Mert körszakosan működő szerveze-

tében hasonló az egyetem, ugy mint (sok) más tanin-

tézet, oly természetes szervezethez, mely a fejlettségnek
különböző fokára eljutott termény eket egyidejüleg

magán felmutat, és midőn már önnálló életre képe-

sitett, érett gyümölcsöt hullat le magáról, ugyan

akkor a csak egy későbbi körszak idejére fokozatosan
érlelődő gyümölcsnek is már megalkotja rügyeit; igy

nem csak megjutalmazva érett terméssel az ápoló
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gazda fáradságát a jelenben, hanem igérve neki olyant

előre már a jövőre, ha ő, kedvező ég mellett, ápoltjá-

nak gondját viselendi még azontúl is.
S azért midőn az uj tanév határán egyetemünk-

nek épen lefolyt egy évi történetére viszapillantunk,

figyelmünk tárgyát méltán nem csak az képezi, hogy
mi volt munkálkodásának ibe fej eze t t eredménye,

hanem egyszersmind az is, hogy miként szervezkedett

aza még előbbre haladó fejlődésében ugy, hogy

lehessen munkálkodásának eredménye mind dúsabb

és értékesebb még a jövőben is.
E munkálkodásának két kapcsolatos feladatát

képezi pedig, egyfelöl a köréhez tartozó tudomány-

szakok fejlesztése alapos buvárkodással és irodalmilag,
és másfelől azoknak terjesztése a különféle szakpá-

lyákra általa tudományos alapon kiképezert növen-

dékei által.

E feladat teljesitésének két rendbeli, u. m. szel-

lemiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-é s anyagi tényezői közül amazokat a szaktaná-

rok által képviselt tanerők, emezeket pedig a kellően

felszerelt intézetek és kórodák által szolgáltatott tan-

eszközök képezik; de járulnak még e tényezőkhöz
mindazon intézmények is, melyek a tanítás és tanulás

médszeres beosztását, valamint a vizsgálati és fegyel-
mi rendet szabályozzák.

E rendszeres összefüggésnek megfelelőleg fogom

történeti vázlatom adatait csoportositani ; még pedig

azokat bocsátva előre, melyek az egyetem előbb jel-

zett működésének feltételező tényezőihez tartoznak,

ezek után áttérve azoknak felsorolására, melyek a

tudomány fejlesztésében és a tanulóság kiképzésében
elért eredményeket feltüntetik.
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Ama tényezők között méltán a szellemi eszkö-

zöket képező tanerők igényelnek _első helyen említést,

A lefolyt tanévben foglalkozott atanitással :_~
64 rendes tanár

21 rendkivüli tanár

10 helyettes "

76 magán "
35 tanársegéd; kikhez járulván még,

2 nyelvtanitó és
1 vívómester,

------
209-nek felelt meg az összes létszám. Minthogy

azonban a helyettes tanárok közül kettő egyszer:

smind rendes tanár-, öt pedig magán tanárképen, s ez

utóbbiak közül három még mint tanársegéd is műkö-

dött, ennélfogva a fentebbitanszemélyzet 199 egyén

által volt képviselve,
E személyzet különböző minősitvénye szerint az

egyes karok közt ekképen oszlott fel :

A*)

Összesen

*Jegyzet: A fentebbi táblázatban zárj elek közé foglalt szá-
mok azokra vonatkoznak, kik rendes, illetőleg magán tanárok által
voltak képviselve, A jogi kar személyzetéhez pedig járul még -egy
rendes tanár (Panler Tivadar őnagyméltósága szemelyében), ki
azonbán jelenleg ministerí tárczát viselvén, a tanításban részt nem
vett. Vele együtt az egyetf'mi tanszemélyzet létszáma 200, illetőleg
210-re emelkedik.
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Mint kiegészitő része a segéd tanszemélyzetnek
tekinthetők az e táblázatba szám szerint felvett tanár-
ségédeken kivül még az orvosi karnál részint rendsze-
resitett díj mellett, részint. díj nélkül alkalmazva volt:

30 gyakornok,
13 műtőnövendék,

18 demonstrator,

összesen 61.
Ha a fentebbi táblázatban felvett jelen létszá-

mot összehasonlítjuk a 10 év előtti. (1872/3)-vel,
következő gyarapodást találunk :

B.

I I ~ • .• .~ ~
ro ~~ • ..
~ ~

'o

"~
o)

I I~ ~~'<Il ~ ~ +> <ll

I 'l ~
~I=l ~ ~

o) I=l 'a '~ 'Q) o)
I=l <Il >'<Il ~ . ,

~ ..., <Il'" <lJ
O)+> ~ ..., Ol+> E-t E-t'" '"p :l ::q :o

A hittudományi karnal 1 1 i l l- ll = 1
- 2

A jog- és államtudom.
"

4 3 - 17

Az orvosi karnál _ .

, ! I
2

. i~I ~ 1 -= 4 1
13 30

A bölcsészeti karnál . - - 19
Összes gyarapodás 6 ,37 7-4 13 68

Az e személyzet által a mult tanév két félévben,
tartott előadások czimei és órái szerinti számát a
következő táblázat mutatja:DCBA

eJ.

I. Félévben
I I

II. Félévben I
Czim lóraszámll Czim lóraszám

A hittani karnál I I 13
I

78

I I
15

I
78

A jog- és állam tu d , k a m á J '1 49 216 55 218
Az orvosi . " 73

I
290.5

I I
75

I
275.5

A bölcsézeti " 131 374 120 335

Összesen '.' . 266 I 958.5
I I

265
I

906.5
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Ide járul még a hon v é dor vos ita n fol y a m,

mely azon czélból, hogy az ide vezényelt honvédor-
vosoknak a sebészeti mütételekben és sebkezelésben,

valamint a hygiene körében behatóbb kiképzésre

alkalom szolgáltassék, ugy mint már a mult évben a

most befolyt nagy szünidő alatt is megtartatott, még

pedig a s e b é s s e t b őjl Dr. Kovács József, a

köz eg ész ség tan ból Dr. Fo dor J ó zs ef ny.

r. tanárok nak önkéntes, és sem reájuk, sem másokra

nézve nem kötelező, s azért annál inkább elismerésre

,méltó vállalkozása folytán. 1)

A tanszemélyzet körében a következők lettek
részint már a tanév kezdetén, részint annak lefolytá-

ban magasabb minősitvényi fokozatra előmozditva ;

és pedig a jog é s á I Iam t I I dom á nyi karban:

Dr. L á n g L aj o s, volt magántanár, a statistika

t " rny. r. anarava.

Dr. Föl des Bél a, volt m.-tanár, a statistika

ny. rendkivüli tanárává.

Az o r vos i karban':

Dr. Pl ó s z Pál, az élet- és kórvegytannak ed-

digi rendkivüli tanára, rendes tanárává neveztetett

ki; továbbá
Dr. Ant al G é z a, a sebészéti női ivarszervi

bántalm ak m. tanára, úgy szintén

') A nm. m. k. honvédelmi ministerium a nm. közoktatási
.ministerium beleegyezésével, a jelen tanévben egy honvéd orvost is
küldött ki az illető tanár értesitése mellett az I·ső sebészeti kóro-
dára, hogy itt a sebészetben magát kiképezze ; figyelembe vette
egyszersmind az orvostanári testület azon kivánságát is, hogy hon-
véd orvosoknak az ily czélból a sebészeti kórodák valamelyikére tör-

ténendő kiküldetése felől az illető tanárok már az új mütönöven-
dékek megválásatasának ideje előtt értesittessenek.
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Dr. St i I Ie r Ber tal a n, a házi betegségek
kór és gyógytanának m. tanára, rendkivüli tanári

czimmel ruháztattak fel.

Magántanári képesitést nyertek,

a jog é s á I Iam tud o mán y i karban :

Dr. Neu ma n n Á r min, a kereskedelmi jogból,

Dr. Me lich er Kálmán, az egyházi jogból,
Dr. Zs ő g ő d Ben ő, a magyar magán jogból,

Dr. Kovács Gyula, az egyházjogból,
Dr. D ell'Adami Rez s ő, a magyar magán-

jogból ;
az o r vos i karban :

Dr. Li c h ten ber g Kor nél, az elméleti és
gyakorlati fülgyógyászatból,

Dr. Bók a y Á r P á d, a belgyógyázati physikai

vizsgálati módszertanból,

Dr. Fal u diG é z a, a gyermekgyógyászatból,
Dr. Mann Jakab, a szülészeti mútéttanból ;

a bölcsészeti karban:

Dr. Kassai Gusztáv, alatin stylistika és
eloquentiából, I

Dr. Szen tkláray Jen ő, magyarország ujabb
történelméből,

Dr. Ö rl ey L á szl ó, a féregtanból,

Dr. Szinnyei József, a finnnyelv és Iro-
dalomból.

Tanársegédekké megválasztattak, és pedig részint

kilépettek helyeire, régi, részint ujonnan rendszeresi-

tett állomásokra,

az o r vos i karban:
Dr. 1r sai Árt hur, a II. belkórodához,

Dr. Szab ó Gy ö r gy, a szemészeti kórodához,
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Dr. Sza b ó D éne s, az I. szülészeti kórodához,

Dr. Dir ner Gu szt á v, és

Dr. Kar a fi á t Már ion, a II. szülészeti kóro-
dához,

Dr. Fo dor J á nos, az I. boneztani intézethez,

Dr. Perényi Zsigmond, a II. boneztani in-
tézethez,

. Dr. A x ma n n Bél a, az I. sebészeti kórodához,

Dr. Sz é k ács Bél a, az I. belkórodához,

Dr. Kakucsi Sándor, a kórboncztani lll-

tézethez,

Dr. Bir ó G é z a, a törvényszéki orvostani in-
tézethez,

Dr. Kád árA n tal, az elmekórtani tánszékhez;

. a b ö 1c s ész et i karban :

Dr. Kis s Kár oly, a vegytani intézethez.

Ezenfelől azonban még azon örvendetes válto-

zást is kell itt megemlitenem, mely egyetemünk két

karának tanári személyzetében a tanévnek befejezté-

vel és igy csak már a jővőre szóló jelentőséggel be-
következett.

A bölcsészeti karnál ugyanis Dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ hel Jen ő

volt magántanár, a elaesikai philologia ny. rendkivüli
tanárává,

Dr. B e ö t h Y Z sol t, volt magántanár és tanár-
helyettes pedig az aesthetika ny. rendkivüli tanárává

neveztetett ki; mig az orvosi karhoz

Dr. Aj ta y S á n dor és

Dr. Högyes Endre,

a kolozsvári egyetemnek volt rendes tanárai, ugyan
e minőségben egyetemünkhöz lettek áthelyezve, és

pedig az előbbi az üresedésben állott törvényszéki



12 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Jen drá ssZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi k Jen 6,

I

orvostani tanszékbe, az utóbbi az eddig Bal o g h

K á l mán rendes tanár mint helyettes által ellátva
volt általános kórtani tanszékbe ..

És a midőn egyetemünk e kiváló tanerők nyere-

sége felett méltán örömet érez, ugyanekkor szolgál-

tatott viszont maga is a kolozsvári testvér-egyetem-

nek oly póterőket, kikhez a legszebb reményeket
alaposan köthetjük. Ezek közül

Dr. Róz s aih e gyi Ala d á r, volt tanársegéd és

az ipar és gyári egészségtan magántanára, a hygienia

tanszék ére,

Dr. Bel k y J á nos a törvényszéki orvostannak

volt helyettes tanára és a törvényszéki orvosi eljárás

magántanára, a törvényszéki orvostan tanszékére,

Dr. Bók a i Á r,p á d, volt belgyógyászati tanár-
segéd és magántanár az általános kór- és gyógyszer-

tan tanszékére, mint rendes tanárok lettek meghívás

folytán a kolozsvári egyetemhez kinevezve.

Midőn pedig egyetemünk ugy azokban, kik most

elválva tőle, a társegyetemnél találtak alkalmas tért
szakképzettségük kifejtésére, valamint azokban is,

kiket saját tanári körében mint munkatársakat most

ujból felfogad, ez anyaiskolának volt növendékeirc
mutathat, akkor az önkielégítés által felbátorított

önérzetnek is méltán helyt engedhet, mert őbennük

tanúságát is adta, hogy tud és bir azon legmagasabb

hivatásának is megfelelni, miszerint önálló munkál-

kodásra képesitett szaktudósokat nevelj en. Ez örven-

detes körülményben azonban felismerhetjük egyszer-
smind tényleges bizonyítékát azon feltételek egyiké-

nek is, melyhez anyaiskolánk e működésének sikere

szintén kötve volt és lesz ezentul is. Ez pedig nem
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már, mint a szaktudósokra való tényleges szükséglet,

mely maga az országban fennálló oly tudományos in-
zetek számától függ, melyek azoknak a tudomány
terén is biztos életállást nyujtani képesek.

Ha méltán örömünkre szolgál, hogy képesek
voltunk a most üresedésben állott többrendbeli tan-
széket itt és ott fenakadás nélkül kellően, sőt kitü-
nően képesitet .tudósok által saját körünkből betöl-
teni; és ha tovább még örülhetünk azon is, hogy
ekképen buvárkodó tudósaink köre az orvostudomá-
nyi szakban is, habár még csak igen szetény arányban,
de még is, hazánkban szintén már népesedni kezd,
ennek folytán pedig várható, hogy a szaktársak közt
igy lehetségessé váló eszmecsere és a kölesönösen
buzditó verseny mellett, az e szakbeli tudományok
művelése is itthon szintén mindinkább termékenyülni
fog, ugy nem hagyhatjuk figyelmen kivül azt sem,
hogy még ezen, a külföldhöz képest csak szerény foku
feléledés is, az arra magában még elégtelen magánta-
nári intézmény mellett, leginkább a társegyetem fenn-
állása folytán vált lehetségessé, mely nélkül nyilván
most saját egyetemünkön sem rendelkezhetnénk azon
erőkkel, kiknek müködéséhez jogosúltan olyszép re-
ményeket kötünk ; mert biztató kilátás hiányában,
hogy ideje korán, még mielŐtt munkabiró erejükből
ésanyagi fentartásuk segédeszközeibőlkifogytak volna,
a tudományos munkálkodásra és azon való önfentar-
tásukra alkalmas tért találandnak, nyilván ők is már
korán lettek volna arra inditva, hogy a kenyérkere-
set után járni kénytelen, a tudomány művelésére

ellenben tért és időt csak szűken szolgáltató gyakor-
lati foglalkozás terére átlépjének.
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'És épen e ténynek tanuságára is hivatkozhatnak

mindazok, kik azon meggyőződésben, hogy hazánkra

nézve hem különben, sőt nyilván még inkább mint a

sok más hatalmasabb szomszéd államokra nézvé, a
tudomány és közművelődés önerejű fejlesztése képezi

az állami és nemzeti fertmaradásnak egy* legkiválóbb

feritartó tényezőjét, melyet megalkotni, ápolni és fej-

leszteni épen az egyetemek 'feladata,' mint a rnelyek-

nek nem pusztán csak bizonyos gyakorlati szakképe-
sitésre, hanem még inkább' arra' kell' törekedniök,

hogy tanítványaikban az önálló' tudományos szelle-

met ébreszszék : e viszonynál fogva mar ez idő szerint

is nem csak kivánatosnak, hanem tekintettel főleg a

jelzett czélra, szükségesnek tartják, hogy hazai egye-

temeink száma legalább még egy harmadik; teljes
egyetem felállitása által öregbittessék.

,De azonkivül, hogy egyetemünk tanári kara,
ugy rendes és rendkivüli.walamint magántanárainak

nem" csak számára, 'hanem' képzettségére nézve is

évről évre oly örvendetesen gyarapodik ; örvendetes
még' az is, hogy a segédtanszemélycet szintén nem

csak arányben a természettudományi, orvosi 'és-egyéb

tanszakokbeli ujabb intézetekkel, hanem még az

egyes intézeteknél is évről évre növekszik; 1) mert

1) Igy az orvosi karban a törvényszéki .orvostan tanszékénél

már évközben rendszeresitett második tanársegédi állomáson kivül,
még legujabban az általános kórtani, 'és az elmekőrtaní, továbbá,
a .második i.ssüléazeti kórodával összekötött szülészeti polyclinikum-

hoz; a bölcsészeti karban- .pedíg az anthropologiai tanszékhez egy-
egy tanársegédi állomás, azonkívül az orvoskari közegészségtani' és a
bölcsészetkari palaeolontologíai tanszékhez egy-egy gyakorneki állo-
más rendszeresittetett.

E segédt~nszemélyzet pedig 'ama gy~korlati és demonstrativ
tanszakole tanítási terén nem kis jelent'öséggel bir. '
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ha e tanszakok természcténél fogva a fősúlyt azoknál

nem annyira a még nagy hallgatóság előtt is tanulsá-
gosan megtartható "szóbeli előadásokra, hanem még

inkább a tanulókra egyenként kiterjesztett, közvetlen

gyakorlati oktatásra kell helyeznünk ; ugy nem szen-

ved kétséget, hogy ilyenre már a tanár egymagában

nem elégséges, hanem ssükséges, hogy a tanulők szá-

mával arányban álló, elégséges segédszemélyzet álljon

rendelkezésére, mely általa beavatva, vezérlete, fel-
ügyelete és ellenőrködése mellett iskolázza be köz-

vetlenül a tanulókat a körükhöz tartozó tudomá-

nyos vizsgálatok 'végrehajtásában, és igy a tudomá-
nyos vizsgálati módszer gyakorlatában. "

nyeljárás mellett nem csak jobban behatol a
tanuló tanulmányainak értelmébe, megtanul kérdése-

ket 'magának kitűzni és azoknak megoldására alkal-

mas módot keresni, s igy mind jobban önálló vizsgá-

latra képesittetik, hanem igy teljesülhetvén be való-

ban még az is, hogy "docendo discimus", nevelkedik
ilyen tanársegédékböl, gyakórnokokból, demonstrato-

rokból álló segédszemélyzet körében oly törzs, mely

noha az tagjaiban az évek során át fokozatosan változik

és meg-megujul, mégis az által, hogya szaktudományos
kiképződés mintegy természetes' szervezkedéssel tag-

ról tagra .száll és átszármazik, nem csak a tanitás

körüli segédszolgálatra mindinkább képesebbé válik

és szakadatlanul fentartja magát, hanem egyszersmind
a tanításban már gyakorlatilag kellően beavatott ön-

álló tanerőket is előállit.

"S méltányolva az előnyöket, miket az egyes tan-
szakok körében a' tanszemélyzetnek ily rendszeres és

fokozatos csoportositása nyujtani képes, "nem csak
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Francziaország alkalmazza azt intézeteinek reformja

után még kiterjedtebben mint az előtt; hanem alkal-

mazza azt már még Németország is egyetemeinele
épen több ujabb intézeteinél, mint Lipcsében, Berlin-

ben, Münchenben stb., hol a szakrokon tanerőknek

egy vezérlet alatti rendszeres csoportositása mellett
valamennyinek múködésére biztosabb sikert igérő tér

nyujtatik, mint a minőt, 'az elváltan, de nem mindig

épen a tudomány és tanítás üdvére szolgált verseny-

kedés mellett, az addig ottan dívott, bár" ha ott is

bizonyos korlátok közt tartott parallelismus nyujtani
képes volt. . .

De saját egyetemünk körében is immár van al-

kalmunk a segéd tanerők ily rendszeres közremükö-

désének üdvös eredményét mind kiterjedtebben és

mind jobban kifejlődő fokban tapasztalni, a mint in-

tézeteink mind számosabban emeltetnek a jelenkor

tudományos igényeinek megfelelő szinvonalára. Mig
e segédtanszemélyzet körében mind nagyobb számban

szak beavatott tudósok képződnek, kik értékes dolgo-

zatok által a tudomány fejlesztéséhez magok is hozzá-

járulnak, addig a tanulóinkban is mindinkább ébred

a gyakorlati önmunkásság által szerzendő képzettség

szükségének érzete, és kitartó igyekezettel használja
is' fel tanulóinknak örvendetesen gyarapodó elitje az

intézetünkben nekik arra nyujtott alkalmat, tanulmá-

nyaik eredményét tanusitva nemcsak a tőlük követelt

vizsgálataiknál, hanem ugy az egyetem részéről évente
kitüzött pályakérdésekre versenyző, valamint egyle-

teikben felolvasott tudományos tartalmú értekezéseile

által is, és tanusitva azt még egy némely tanszakban a

saját magok által előállitott készitmények oly gyüjte-
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ményeivel, melyek közül némelyik akár egy tanszéki
gyűjteménynek is beillenék.

Kitüntetésck és megtiszteltetések , melyekben

legfelsőbb helyekről, tudományos vagy más jelenté-

keny testületektől érdemeik után egyesek részesülnek,

nemcsak a részesültet diszitik, hanem magát azon
testületet is, melynek kapcsában ő közremüködik és

emelik ennek is tekintél.yét, valámint serkentik és

biztatj~k ezáltal is a társaknak buzgóságát; s igy
egyetemünkre nézve is örvendesek azon k i t ü n t e-

t é sek, melyekre némely tanártagjainak a tanítás és

a tudomány terén szerzett érdemei részint a belföl-
dön, részint a külföldön ez év folytán méltatva lettek.

Dr. Ho ffm ann Pál r. tanár, avaskoronarend

IIl. osztályu lovag rendjelével,

Dr. Sza b ó J ó z s ef r. tanár, az olasz királyi

szt. Móricz és Lázár lovag keresztjével,

Dr. Hunfal v y J án o s r. tnr., az olasz királyi
koronarend közép keresztjével,

Dr. Vám b éri Á r min r. tnr., ugyanazon rend

lovag jelvényévei,

Dr. Len h o s s é k J ó zs ef r. tnr., szintén azon

rend tiszti keresztjével lett kitüntetve.

A m. tud. A k a d é m i a megválasztotta másod-

izben másodelnökének Dr. Pau 1e r Ti vad ar ő

nagyméltóságát, kit az egyetem körén kivül jelenleg

viselt magas hivatalos állása daczára is, az ő általa

egyeternünk iránt annyiszor tanusitott részvételnél
és szakadatlanul azzal fentartott köteléknél fogva,

2
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büszkén it miénknek vallhátunk most is; megválasz-

tattak tovább szintén az A k a d e mia részéről,
Dr.' Gy u 1aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Pál r. tnr., igazgató taggá,

Dr. Fodor József és Dr. Eötvös Lórand

báró r. tanárok, rendes tagokká,
Dr. Lá n gLa j o s r. tanár és

Dr. P ul szk Y Kár oly magántanár, levelező

tagokká.
Dr. F'r ö h l i c h Izor ny. rendk. tanár, "az 81-

hajlitott feny intensitásának vizsgálata:' czimü érte-

kezésével elnyerte a Marczibányi-féle akadémiai ju-

talmat.

Kineveztetett a zor sz ágo s köz e g ész s ég-

ügyi tan ács hoz ennek ajánlata szerint :
Dr. Lumni tz er S á n d or r. tanár, mint elnök;

Dr. Korányi F'r i g y e s r. tanár, mint másod-

elnök;

Dr. Ant a 1 G é z any. rk. tanár rendkivüli taggá.
Az osztrák-magyar bank alkormányzójává és

budapesti igazgatóságának elnökévé kineveztett Dr.

K aut zGy ul any. r. tanár.

Az egyet e m rés z érő 1 felsőbb helyre ajánl-

tattak :
Dr. Fr ö h 1ich 1zor az elméleti természettan

ny. rendkivüli tanára rendes tanárrá leendő kinevez-
tetésre ;

Dr. Takács Laj os és Dr. Csillag Gyula

jogkari magántanárok pedig a rendkivüli tanári czim
és jelleg odományozására,

Jogosittatott tovább:
Dr. Ant al Gy u 1a, az osztrák jog ny. rend-

kivüli tanára, az egyházjog előadására;
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Dr. L a I I fen a u e r Kár oly, az elmehórtan ny.

rendkivüli tanára, az orvoskari ülésekben való rész-

vételre.
Kineveztetett a m. föl d tan i int é zet hez

vegyésszé :

Dr. Kal cs i n sik Y S á n dor, vegytani intézeti

tanársegéd;
Dr. Mann Jak a b tanársegéd, szülészeti igaz-

gató tanárrá a szegedi bábaiskolához ;
Dr. Baz elA u rel m. tanár, rendes tanárrá az

aradi gymnasiumhoz,
S felemlítem e helyen még azon magántanáro-

kat, kik tekintettel az általuk képviselt szakra, vala-
mint a tanításban kifejtett kiválóbb munkálkodá-

sukra és ennek támogatása czéljából, jut a 10 m-

d ij ak ban részesültek; u. m.
a jog é s á II a m t u dom á nyi karnál :

Dr. Sch mid t Gy ö r g y, a törvényszéki orvos:"

tan m. tanára, (300 frt);

Dr. Csar a da J á nos, az europai nemzetközi

jog és jogbölcsészet m. tanára, (300 fr t) ;

az orvosi k a r n á l :

Dr. Purj esz Zsigmond, az ókori orvostudo-

mány történelmének m. tanára, (300 frt};

Dr. l i r k ö v Y J ó z s e f, a foggyógyászat magán-
tanára, .ki a tanítás érdekében saját költségén tart

fen rendelő intézetet, (400 frtban);

a bölcsészeti karban:

Dr. B á sze 1 Au r é l, a classíka philologia m.

tanára, (400 frtban),

Dr. P as te i n er Gy u 1a, a képzőművészet tör-
ténelmének m. tanára, (400 frtban),

2*
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D a II o s Gy ul a, az angolnyelv és irodalom-

történet magántanára, (300 frtban),
Dr. Far kas Gy u 1a, az imaginarius változók

el méletének ill. tarára, (300 frtban).

Ezeken kivül részesült még
Dr. Le wi s L aj o s, az angolnyelv és irodalom

tanitója, 100 frt segélyben.

Következő tanárok lettek, részben más intéze-
teknél töltött tanárkodási éveik beszámítása mellett,

az első, illetőleg második évtizedes pótlékkal ellátott
magasabb fizetési fokozatba, előléptetve, u. m. :

Dr. Stanz 1 Ferencz r. tanár, és Dr. BergerZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J á nos r. tanár, a hittani karnál ;

Dr. Hoffmann Pál r. tanár;

Dr. Plósz S á n d or r. tanár;

Dr. S zi 1ág yi D ez s ő r. tanár, a jog- és állam-
tudományi karnál ;

Dr. Fo dor Joz s e f r. tanár,
Dr. Bók a i J á nos r. tanár, az orvosi karnál ;

Dr. Than Káro ly és Dr. K on dor Gusztá v

r. tanárok a bölcsészeti karnál.

De nem maradt megkimélve egyetemünk ez év-

ben sulyos veszteségektől sem, melyek közvetlenül a

bölcsészeti és orvosi kart érték.

Dr. Pet z val Ott ó, a felsőbb mennyiségtan n}'.

rendes és a csillagászat helyettes tanára, a m. tud.

Akadémia rendes tagja, szaktudományának oly jeles,

kifáradhatlan müvelője a magyar irodalomban is, ki

alaposan és világosan fejtegető tankönyvei és szóbeli

előadásai által a mathematikai ismereteknek alapját
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vetette meg annyi tanitványánál, a tanári pályán 46
éven át folytatott ki váló működése után, az előhaladt

kora folytán általa kért és kiérdemelt nyugalomba

helyeztetett, melyet azonban az érdemesült aggastyán

csak rövid ideig élvezett, mert halála már egy pál'

nappal ezelőtt bekövetkezett. Az egyetem kegyelettel
fog e kiváló tagjáról megemlékezni, és emlékbeszéd-

ben fogja majd érdemeit tüzetesen méltányolni.
Az ő helyét évközben mint helyettes tanárok a

csillagászatban Dr. K ond Ol' Gu szt á v rendes tanár,

a felsőbb mennyiségtanban pedig Dr. Sch olt z Ágo s t.
m. tanár pótolták.

Második vesztességet ugyanazon Imr Dr. Gre g u ss

Ágo st. akadémiai igazgatá tagnak, az aesthetika ny.

rendes tanárának személyében szenvedte , kit még
legjobb férfikorában, tanári múködésének 13-dik évé-

ben a halál ragadott ki az egyetem körébő~.JValamint

más tudományos testületek, melyeknek az elhunyt

férfiu díszes tagja volt, ugy az egyetem sem fogja
elmulasztani a kitünő tudóst és szakjának alapos mű-

velőjét jeles érdemei szerint emlékbeszédben méltá-

nyolni és kegyeletes érzületének irányában kifeje-

zést adni.
Ö benne, mint a bölcsészeti karnak mult évi pro-

dékánjaban az egyetemi tanácé is egyik érdemesült

tagját veszté el, kinek helyébe évközben a kar Dr.

Leng y el Bél any. r. tanárt választotta meg pro-
dékánjának.

S ugyan ez évben az egyetemi tanács még egy

másik tagját is veszté Dr. St o c ki ng erT a m á s
orvoskari prodékánnak kiléptc által, ki miután már

három évelőtt előbbre haladt kora folytán, közel 30
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évi tanári müködéséről lelépett volt, az orvosi karnak

a mind tovább benne helyezett bizalmánál fogva még

azontul is viselt prodákoni állásáról hosszas betegsége

miatt lemondott. A nehány nappal ez előtt bekövet-

kezett halála után nem fogja az orvosi kar elmulasz-

tani az egykori buzgó tagjának és dékánj ának, vala-

mint volt egyetemi rectornak is érdemeit emlékbe-

szédben kegyeletesen méltányolni. Helyébe a kal' közel

az év végéhez dr. Korányi Frigyes r. tanárt választotta
meg prodékánnak,

S itt kell még megemlitenem, hogy kegyeletes

szokásainknak megfelőleg ez év folytán a jog és állam-

tudomanyi kal' részéről a két évvel ezelőtt elhalt tcLgjcL

dr. B ain t nerVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á nos rendes tanár felett, dr. He r-

eze g h 1\1ih á 1Y rendes tanár, mint tanszéki utódja,

az elhunytnak érdemeit és nemes jellemeit melegen

méltató emlékbeszédet tartott.

II.

Ezék után áttér ek a tanitás azon anyagi ténye-

zőire, melyekre a el em o n S tra tiv é s gyak o r l a ti

tan sza k o k utalva vannak, és a melyeket nekik a
számukra fennálló intézetek és kórodák gyüjteményeik,

vizsgálati eszközeik, műszereik, valamint betegeik által
szolgáltatják.

Midőn ez intézetek felett szemlét tartva, e téren

is azon haladásnak mind meg annyi ujabb tanujeleivel

találkozunk, mely azóta, hogy az alig több mint 10

évvel ezelőtt megindult, de azóta szakadatlanul és kö-

vetkezetesen folytattatott is, immár az orvosi és ter-

mészettudományok számára sorban oly- intézeteket
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létesített, melyeket a külföldi szaktudósok tanulmányi

körutjokban nem csak figyelmükre méltatnak, hanem

disz es kiadásban közzétett hivatalos jelentéseikben
más leülföldi hasonnernü intézetek sorában költséges
ábrák kisérctében, körülményesen leírnak és azoknak

berendezésére többszörösen elismerő dicsérettel hivat-

koznak; s midőn jelenleg is egy ujabb ily intézetesc-

portnak befejezésére a legközelebbi időben, már nehány

hó mul va, bizton számithatunk, sőt ugycl,n ekkor már

még egy másik csoportnak alapkövei lerakatnak ; ak-

kor nem csak egy, a hazai tudományosság és müvelő-

dés körében felviruIni kezdő szebb kerszaknak reménye,

, hanem e L legbensőbb hála és nagyrabeesülés érzete is

tölti el keblünket azon férfiu' iránt, ki nem csak a köz-

oktatás kormányzatának magas polczán, hanem a kor-

szellemnek is mcLgas szinvonalán állva, tudta annak

tudományos igényeit megérteni ésméltányolni,és figyel-

mesen körültekintő gondoskodással és kifáradhattan

erélyességgel, vezettetve még a nehéz küzdelmektől

sem visszariadó hazafiuságtól, tudta ugy felséges Urunk

királyunk atyai pártfogását, valamint az ország kép-

viselő testületének a szükségelt tetemes áldozatokat

szolgáltató támogatását egyetemünk számára is ki-

nyerni, és érdemezerint méltányolva az illetékes szak-

körök tanácsait, tudta mind azt és annyit a köz okta-

tás e legfelsőbb körében is egy rövid évtized alatt

megalkotni és még annyi másnak megvetni alapját.

Nevét ez alkotmányai hirdetik és fogják hirdetni a

jövő nemzedékeknek; valamint fogja azt kegyeletes

tisztelettel megőrizni mind továbbra hazánk művelő-

dés története!

De saját szetényebb feladatom az egyetem e tör-
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téneti vázlatában csak oda terjed, hogy az egy évi elő-
haladásának egyes kiválóbb adatait felsoroljam.

S itt triindenek előtt felemlítem, hogy a szükséges

előkészületek és intézkedések most már teljesen folya-

matban vannak, miszerint mindazon orvosi íntézetek

és kórodák, melyek régi, elégtelen helyiségeiktől, vala-

mint az orvosi karnak dékáni hivatala, mely a becses

kari könyvtárral eddigi kibérelt helyiségeiből, már a

jelen tané-v jolyatnáhan az üllői uton' emelt új épüléti

részelebe áthelyezhetők lesznek, á számukra ott kije-

lölt és kellően berendezett és felszerelt tágasabb helyi-

ségekben, a rendeltetésüknek megfelelő munkálkodá-

sukat fokozottabb kiteijedésben megkezdhessék.

Eczélból már jelenleg e L gyógyszertani tan-

sz é k évi átalánján 300 frtról 700 fl-tra emeltetett,

tekintetbe vétetvén egyszersmind azon h"örLtlmény,is,

hogy az e tantárgyra is kiteijeszkedő tiszti orvosi vizs-

gák behozatala, folytán majd ct gyakorlatokban részt-

vevő tanulóság száma még jobbau növekedni fog.

Szintugy az e tanszaktél most már teljesen kü-

lőnválasztott és rendes tanár által ellátott á tal á nos

é s k i s é r l e tili: ó r tan i tanszék intézetének felsze-

relésére, tekintettel a rövid idő alatt oly váratlan len-

dülettel fejlődésében előhaladt tanszaknak mostani

nagy fontosságára és ezzel összefüggőleg jelentékeny

igényeire, 5000 frt utalványoztatott, évi átalányképen

pedig 800 frt rendszeresittetett, ugyan az egyszers-
mind egy tanársegédi állomáson kivül még egy mű-

szolga állomással is elláttatott.

Az élet- é s k ó r v e gy t.a n i intézet, mely a

tágasabb új helyiségeiben a belkorodákkal azorosabb

kapcsolatban fog állani, amennyiben az egyszersmind
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arra is lesz rendeltetve, hogy ottan a tanár felügyelete

alatt a kórbuvárlathoz tartozó vegyészeti müveletek

részint e tanszélmek, részint a kórodáknak segédsze-

mélyzete által eszközőltessenek, ennek folytán szintén

az eddiginél nagyobb évi átalánra szorul, mely ez idő-

szerint fedezet hiányában ugyan nem volt kieszközöl-

hető, mindazáltal intézkedés történt felsőbb helyről

ez iránt is akképen, hogy ez intézetnek a kórodák

számára teljesitendett munkálatok folytán felszapo-

rodó költségei félévi elszámolás é~ felterjesztés mel-

lett fedeztessenek.

És reméljük, hogy szintugy a sze m ész et i k ó-
r o d a is, a midőn az a tanítás és betegkezelés igényei-

nek megfelelőbb helyiségeibe, az új épületben átköl-
töztetni fog, müködésének tágasabb teréhez képest

egyszersmind szolga- és ápolószemélyzetében, valamint

felszerelésére nézve, a már felterjesztett javaslat értel-

mében kiegészítést nye1'111fog.

Nem különben meg fogja találni az els ő L e l-

k ó r o d ct a szintén befejezéséhez közek álló őszutczaiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{ l j épületnek kellően felszerelt helyiségeiben mindazt,
mi a tanítás és kórbuvárlat, valamint a kórházi hygie-

nia követelményeinek megfelel.

A törvényszéki orvostani tanszék, mely

jelenleg a helybeli törvényszéki orvosi, valamint a rend-

őri bonczolások végrehajtásával is lévén megbizva, a

tanításra is elégségcsen bő anyaggal rendelkezik, az

ekképen annál tetemesen növekedett teendőkhöz ké-

pest még egy második szolgaállomással láttatott el;

minthogy azonban e tanszék a jelenleg különféle helye-

ken elszórt helyiségeiben fontos és a tiszti orvosi vizs-

gálatok létrejötte után még nagyobb fontossággal biró

25
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feladatainak meg nem felelhet, azokon kivül pedig e

tanszék számára az új központi épületben csak bizo-

nyos nemü vizsgálatokra szolgálandó néhány kevés

helyiség, még pedig azok is csak más tanszakek hátrá-

nyos megszoritása mellett lesznek jelenleg átenged-

hetők; minthogy továbbá a k ó r bon c z tan i intézet,

melynek évi átalánja ez évben 800 frtra emeltetett,

jelenleg szintén nem rendelkezik oly helyiségekkel,

melyek a köréhez tartozó munkálatokra, valamint ter-

jedelmesebb gyüjtemények elhelyezésére elegendő tért
szolgáltatnának ; nemkülönben a k ö z eg ész s é g-

tan i intézet is a szakkörének mindinkább növekedő

fontosságával arányban táguló vizsgálati köréhez szin-

tén mind terjedelmesebb tért, ahhoz alkalmazott be-

rendezéssel igényel; azért az utóbb emlitett intézetek

megfelelő elhelyezése czéljából még egy ujabb épület-

nek szüksége lép előtérbe, mire vonatkozólag az or-

vosi kal' az egyetemi tanács készséges hozzájárulásával

indokolt felterjesztésében a magas kormány figyelmét

már is felkérte. 1)

Szintugy pártolólag járult az egyetemi tanács

ugyanazon karnak asz ü 1ész e tik ó l' o dák szá-

mára szükségeIt sz ű 1h áz nak épitésére vonatkozó

előterjesztéséhéz, Noha ugyanis a mcstan fennálló két

. szülészeti kóroda által az orvosoknak és szülésznők-

') E szükség annál inkább indokolt, minthogy csak az emlitett

intézeteknek olyféle elhelyezése mellett lesznek azon többi intézetek

is a felszaporodott tanulósággal arányban bővithetők, melynek most

amazoknak tért átengedni kénytelenek vol tak; egyszersmind csak
akkor lesz a átalános kértani és a gyógyszertani tanszéknek azon

kivánalma is tekintetbe vehető, hogy azok, a szakkörükhöz tartozó

vizsgálatok és megfigyelések emberekre is kiteijeszbhetése czéljából,
betegágyakkal is elláttaasanak. '
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nek már régóta szükségesnek érzett elkülönített taní-

tása már lehetségessé vált, ugy még is a most bérhá-

zakban elhelyezett intézetek nem rendelkeznek azok-

ban megfelelőleg berendezett és oly tágas tért szolgál-

tató 'helyiségekkel, melyek aszámos tanulóságnak,

valamint annak megfelelő számban a szülőnők befo-

gadására elégségesek volnának; mihez még hozzájárul,

hogy az első szülészeti és nőgyógyászati kóroda a

a boneztani intézet közelében fekvő talajon, fertőző

befolyásoknak is -van kitéve, miért is indokolva volt a '

felsőbb helyre intézett azon kérelem, hogya tanítás

czéljának megfelőleg berendezett és egészségi szem-

pontból is kifogástalan, egyszersmind a nőgyógyászati
kórodák felvételére is elég tágas szülház építésének

már elérkezett szüksége mielőbb figyelembe vétetnek.

Egyelőre is kegyes volt a nm. ministerium a más ü -

d i k s z ü 1ész et i é s n ő g y ó gyá sza ti kórodának

folytatólagos felszerelésére újabban 1000 frtot utal-

ványozni; az azzal kapcsolatos pol Yc l ini k u m szá-

mánt pedig, mely a körében kezelt évente több százra
terjedő és azok közt számos rendellenes szülészi esetek

folytán bő tananyaggal rendelkezik, egy külön tanár-

segédi állomást rendszeresiteni, és a jövő évre 1000

Irtnyi átalant kilátásba helyezni.
J

Az eddig csak magántanárok által képviselt, a

többi tanintézetektől távol eső intézetekben tanított

elme-kórtan dr. Laufenauer Károly rendki-

vüli tanár személyében jelesen szakavatott, egyszers-

mind oly képviselőre talált, ki a Szt.-Rókus kórházban

az elmekórosok megfigyelő osztályának rendelő orvosa

is lévén, azon osztálynak gazdag tananyagját a köz-

igazgatási és törvényszéki tekintetben oly fontos és
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majdan a tiszti orvosi vizsgálatoknak is tárgyát képe-
zendő elmekórtan terén, a tanítás számára értékesit-

heti. Mihez még azon örvendetes kilátás járul, hogy e

kóroda mostani régi helyiségeiből rövid idő mulva a

számára emelendő megfelelőbb épületbe fog áthelyez-

tetni. A közoktatási ministerium részéről e tanszék

mellé már jelenleg egy tanársegédi állomás rendsze-

resittetett, műszerekre egyelőre 600 frt utalványozta-

tott, további felszerelésre pedig 1000 frt és 500VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t

évi átalán kilátásba helyeztetett.

A bölcsészeti karban:

Az ant h rop o log i a i tanszék számára a már

előbb berendezésre és felszerelésre engedélyezett 1000

frt költség fedezeten kivül, ujabbari még 500 frt évi

átalán, egy tanársegédi és egy szolgaállomás rendsze-

resittetett;
és szintugy a pal a e ont o log i ai tanszék is

felszerelésre 1000 frtot kapott és tovább 500 frt évi

átalánnal és egy gyakornoki állomás sal elláttatott. Elis-

meréssel kell itt megemlitenem a becses palaeontolo-

giai és a 700 darabból álló könyvgyüjteményt, mely-

lyel dr. Hon t ken lVlik s a rendes tanár az általa kép-

viselt tanszéket megajándékozta.

Az utóbbi két tanszéknek intézetei egyelőre még -

a régi központi épületben lévén elhelyezve, ottan oly

térséges helyiségekkel sem rendelkezhetnek, mint a

minőketa majdan gyarapodó gyüjteményeik szüksé-

geini fognak; de már ugy ezekre, valamint az ugyan-

ott elhelyezett á II a t- és á s v á n y tan i intézetekre s

részben a n ö v ény tan i tanszékra nézve immár be-

következett azon örvendetes körülmény, hogy ~ szá-

mukra a muzeumi körut mellett fekvő egyetemi tel-
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ken felállitandó épületnek alapkövei a mult nyár foly-

tán lerakva lettek, sőt még a ter m ész et tan i inté-
zetnek építése is az Eszterházy-utczai telken még ez

ősz folytán szintén meg fog kezdődni, s igy mind ez

intézetek már nem hosszu idő mulva megfelelőleg

elhelyezve leendnek. Ennek folytán pedig a j o g- é s

á II a mVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt u dom á nyi, valamint a b ö 1c s ész e tik ar

is majd maga fogja a most azon intézetek áJtal elfog-

lalva tartott helyiségeket átvehetni, miket eddig az

oktatás nem csekély hátrányára nélkülözni kénytele-
nek voltak.

De addig is, mig igy az utóbb emlitett karok a

körükben tartott előadásaiknak és hallgatóságoknak

oly nagy számával megfelelőbb arányban álló térrel

rendelkezhatni fognak, intézkedés történt az iránt,

hogya régi épületbeli tantermeknek leginkább igénybe

vett része, az egészség követelményeit kielégitő fit t ő

é s kell ő ens z ell ő zte t ő ber end e z é s s el el-

látva legyen, valamint hogy e termeknek annyira el-

rongált but o r z a tat isz tes ség e s á II a pot b a
tétessék; e munkálatok a most lejárt nagy szünidő

folytán ez időpontig már teljesen be is fejeztettek.

Az egyetem. egyes intézetei körében történt

nevezetesebb változások és a haladásnkat örvendete-

sen tanusitó adatok felsorolásánál, 'nem szabad, hogy

hallgatással mellőzzem az egyetem azon intézetét

sem) mely valamennyi tanszaknak erős támogatására

szolgálván, közösen érdekel valamennyit; értem az

egyetem i k ö n y v t á.r t .

Gondos igazgatóságának beadott jelentéséből a
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követ kező adatokat vélem ez alkalommal különösen
felemlitend őkn ek.

Az 1882-diki polgári évben gyarapodott a könyv-

tár 4456 kötetben 2209 művel, a folyó év első felé-

ben pedig mintegy 2200 kötetben 1600 művel,

E gyarapodás részint adományozás, részint be-
vásárlás folytán történt.

Nagyobb adományokkal gyarapitottákakönyvtárt:
a nm. közös kVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü l ügy i k o r mán y a delegatiók

összes nyomtatványaival, a vörös könyvekkel stb. ;

az osztrák kormány az egyes koronaországok
törvény és rendeleti lapjaival ;

a bécsi statistikai hivatal kiadványaival ;

a tengerészeti hatóság évkönyveivel, továbbá

a porosz, az olasz, a belga statistikai hivatal
összeállitásaikkal;

a svéd kormány a "Den Nordske Nordhens
expedition" czimü nagy díszmunkával;

az országgyülés mindkét háza, valamint a magyar

kormány, jelesül a vallás- és közoktatásügyi, a belügyi..

honvédelmi , kereskedelmi és igazságügyi ministe-
riumok, kiadványaikkal, a törvénykönyvek, rendele-
tek tárá val;

az országos, valamint a budapesti fővárosi sta-

tistikai hivatalok, szintugy a polgármesteri hivatal
nagybecsü adományaikkal;

az egyetemek közül a tübingai, zürichi.freihurgí,

amstérdami és kolozsvári egyetemek tudori érteke-
zéseikkel ;

a lembergi nemzeti könyvtár- kézirattárának
czimjegyzékével;
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az akadémia dei Lincei, az "atti" czimü kiadvá-

nyainak folytatásával ;
külföldi tudósok közül , Dr. 8molka 8taniszló a

hazai történetirásunkra nézve is fontos összes mű-

veivel;
. Chapellier, Marbeaud egy-egy művökkel ;

a m. tud. Akadémia, a bécsi cs. Akademia összes

kiadványaikkal ;
a szt. István, a Franklin-társulat, az Áthenaeum,

az aradi, a budapesti állami és egyetemi, a debreczeni,

komáromi, kecskeméti, miskolczi, pápai, temesvári

nyomdák becses kiadványaikkal ;

nemkülönben becses adományok a Dr. Gold-

zieher Ignácz akadémiai tag által .ajándékozott ,,8yl-

loge dissertationum phylologilo-exegeticorum a diver-

sis auctoribus editorum" czimü Leidenben 1772- ben

megjelent műnek teljes példánya;

valamint a Mayr Amel, egyet. tanártói ajándé-

kozott több szláv irodalmi mű ;

ide járul még a Dr. Karvassy Ágost, nyugalma-

zott rendes tanár által szerkesztett magyar szótár,
melyet szerző a könyvtár használatára kéziratban be-

küldeni volt szives;

végre a nemzeti szinház és könyvtárából több

száz kötetre terjedő gyüjteményt adományozott; és

végre még az egyetemi 'nyomdának könyvtára is,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ L

felsőbb helyről már megadott engedély folytán, szintén
\

az egyetemi könyvtárba fog bekebeleztetni.

A bevásárlás utján akaroknak postulatumai

szerint ez évben eszközölt gyarapodásnak jelentékeny

része a jogi karra esik, míután ez, valamint a bölcsé-

szeti kar elhatározták, hogy a beiktatási díjalapból
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az előbbi évek alatt megtakaritott illetményeiket,

.ugy a mint a többi karok a szakirodalmak kiegészitésére
fogják fordítani, minek folytán különösen a jogikar

nevezetes' bevásárlásokat eszközölt. 1)

A Il-dik emeleti helyiségek elfoglalása által, a

könyvtár most már -azon helyzetben van, hogy a
különböző szakokat elkülönítve állithatja fel; és leg-

alább a közelebbi években nem lesz oka a helyszüke

fel_ett panaszkodni, sőt képes volt már jelenleg né-

mely földszinti helyiségeket kézi könyvtárral ellátva,

mint dolgozó és hirlapolvasó szobákat a tudósok és

tanárok használatára bocsátani.

A leltározás azonban csak lassan halad elő, ugy

hogy a lajstromozás és a czimjegyzékek elkészitése

teljes befejezéseig, a könyvtári igazgatóságnak jelen-

tése szerint, a jelenleg rendelkezésre álló munkaerők

mellett, még 10-12 évet fog szükségelni. Minthogy

épen e munkálatok siettetése és azoknak kilátásba

helyezve volt nehány év alatti befejezése bir~a volt ,

az egyetemi tanácsot 1873/4-ben azon, a könyvtár

rendeltetés ével különben meg nem egyeztethető, és

azért csak rövid időre, kivételképen alkalmazható in-

tézkedés elfogadására, hogy a könyvtárnak nagy 01-
vasóterme a közönség számára csak a délutáni órák- .

') Minthogy ugy a könyvtári átalánból, valamint a beikta-

tási díjakból fedezendő könyveknek beszerzése, a megállapitott arány

szerint a karoknak postulatumai alapján történik, azért az azokra
nézve szükséges tájékozás fentartása czéljából, az egyetemi tanács

njból felhívta a karokat, iniezerint postulatumaikat a könyvtári sza-

bályzat 4-dik §-ban előirt eljárás szerint a könyvtári igazgatósághoz

mindenkor a rectorí hivatal utján terj eszszék be; az igazgatóságot
pedig megbízta, hogy ugya tényleg beseerzett könyveknek, valamint

az azok költségfedezetére szükségelt összegnek jegyzékét, rendes idő-

szakokban a közpcnti hivatalhoz beküldje,
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ban legyen nyitva, délelőtt pedig elzárva tartassék,

azért az egyetemi tanács most már, midőn ama biz-

tató kilátás tévesnek bizonyult, elmulaszthatlan köte-

lességének tekintette arról gondoskodni, hogy ugy

mint minden más nyilvános és annálinkább egyetemi

könyvtár, a mi könyvtárunk is olvasótermét a ta-

nulni vágyó, főleg egyetemi polgárokból álló közön-

ségnek a délelőtti órákban is megnyissa, s miután a

könyvtári igazgatóság oda nyilatkozott, hogya ren-

dezési munkálatok folyamata mellett is ama kivána-

lom azonnal teljesithető lenne, ha még egy ideigle-

nesen kisegitő tisztféle egyén és egy szolga bocsáttat-
nék rendelkezésére; az egyetemi tanács latba vetve a

fontos ügynek érdekét, nem késett, a szükségesnek

mondott .segéderők engedélyezéseért felsőbb helyre

folyamodni. Jóllehet pedig ekérelme eddig még nem

teljesült, ugy mégis bíztatva a jóakaró gondoskodás

által, melyben egyetemünket a közoktatás élén álló

pártfogója részesiteni mindenkor kegyes volt, reményli

annál is inkább az egyetemi tanács, hogyekérelme lehe-
tőleg mielőbb teljesülni fog, miután ama, gondoskodás-

nak oly örvendetes tanujelét épen legujabban is tapasz-

talnia azon rendeletben volt alkalma, melylyel a mi-

nister ur őnagyméltósága, - tekintettel arra, hogy az

egyetemi könyvtár részére rendszeresitett évi átalánból

leginkább, sőt majdnem kizárólag a karok postulatu-

mai szerint szakirodalmi munkák, szereztetnek be,
ellenben a szépirodalmi és más közérdekü munkákban

könyvtárunk még igen hézagos, és kiegészitést szük-

séggel, - saját inditatából a könyvtári igazgatóságot

arra hivja fel, miszerint illetékes szakférfiak közre-

müködésével, e hézagok completirozása iránt javasia-
3
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tot. terjeszazen fel, a maga részéről igérve, hogy az

e czélra szükségelendett összegről gondoskodni fog.

Hogy ily intézkedések mellett könyvtárunk
.jelentősége a közművelődés érdekében mennyire

emelkedik, könnyen belátható; hogy pedig az jelen-

leg is már mennyire viseli ily tényezőnek szerepét,
annak tanuságát adja az azt látogató olvasóknak

sokasága, kik 1882-ben egész éven át szám szerint

27,441-en a teremben 31,917 művet, a jelen év első

felében pedig már mostanáig 27,153-an ugyan ott

I 31,907 művet használtak. Azon kivül használt házon
kivül 1882-ben 2001 kikölesönző 2896 művet, a

folyó év első felében pedig 1243 kikölesönző 2934

művet.

Ezenkivül élénk összeköttetésben állott könyv-

tárunk a vidéki tanintézetekkel, u. m. jogaka-

'démiákkal, lyceumokkal, gymnásiumokkal és reális-
kolákkal, melyek közül 36-nak 89 ízben kölcsönözött

tudományos használatra könyveket ki.S végre még köz-

vetitőül is szolgált könyvtárunk a helybeli tudósok és
egyetemi tanárok és a külföldi könyvtárak közt.;

nevezetesen a bécsi. udvari és egyetemi, a müneheni

udvari és állami, a krakói, czernovitzi, a . berlini,

leydeni, göttingai, lipcsei egyetemi könyvtárakból

hazai tudósok számá a részint kéziratoknak, részint
helyben nem található könyveknek kikölesönzését

eszközölvén.

Midőn most az egyetem köréből felsorolandó

adatok azon csoportjára térek át, mely müködésének
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eredményeit leginkább feltüntetni alkalmas, vagy

legalább azzal bizonyos közelebbi viszonyban áll,
legelőbb is az egyetem köréből kikérült iro-

dalmi munkák lennének felemlitendők, és pedig ugy

azok, melyek a tanárok tulajdon munkásságának és
búvárkodásának eredményei, valamint azok is, .melyek

az ő közremúködésük és vezetésük mellett tanitvá-

nyaik által végbe vitt vizsgálatoknak eredményei. Itt

azonban ugy mint máskor is elődeim, csak e munkák-

nak kesőbb közlendő terjedelmes jegyzékére hivat-

kozhatom, de mindazoknak vagy közülök akár csak ~ L

legkiválóbbaknak érdemleges méltatásába nem csak

az ez alkalom által szolgáltatott térnek elégtelensége

miatt, hanem azért sem bocsátkozhatom, mert már

tekintettel azoknak sokoldaluságára, magamat arra

hivatva nem érezhetem ; s azért itt csak azon remé-

nyemet és ohajomat fejezve ki, hogy általuk egyete-

münk a tudomány fejlesztéséhez valóban járult légyen,
áttérele a tanítás eredményének azon másik factorára,

mely a tanulóság által képeztetik.

IV.

Az egyetemi tanulóság száma összesen a lefolyt

tanév el s őfelében 3355, a más o d i k felében pedig

3084 volt.

Karok szerint azokat beosztva, a következő táb-

lázat mutatja:

3*
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i l l· ,6 Félé,b... I I r r - n Fa'vb,,,

ldl rend-1 össze-11 d I rend-l össze-
1 ren es k i 'T ren es k i 'T
i l _lVU 1 sen I =~VLl 1 sen

A hittani karban I I 84 1 3 8711 83 3j 86

1467

1

159 1626 I I 1347Ajog- és államtud. "
I

119 11466

As orvosi
"

983 58 1041 1 958 59

1

1017

A bölcsészeti »

I I

257
1

67 I 324 I 233\ 46 279

- I i i -
Összesen

. 11
2791 287 3078 i 2621 227 2848

Gyógyszerészhallgatók I - - 194 I - -- 180

.11
!

Szülésznök - - 83 , 1 - - 56
1,

I I "

Összes tanitóság
·11

-

I
-

1

3355
11

-
I

--
I

3084

1. félévben II. félévben
Egyes hittud: tárgyakat hallgatott' még 1 1 joghallgaó

"
jogtud.

" " "
3 - hittani hallg.

\ 5 5 bölcsész. h.n
" " " "

"
orvos tud.

" "
3 3 joghallgató

" " " " "
9 5 bölcsész. h.

"
bölcsészt.

" " "
33 36 hittudom. h.

" " " " "
504 490 joghallgató

" " " " "
397 387 orvos t. hallg.

E tanulóságból, a szülésznőket IS hozzá szá-

mitva, volt :
I. félévben II. félévben

3286 3025
28 23
26 21
15 15

Összesen 3355 3084.

E szerint a nem magyarországiak az összes

tanulóságnak csak kevéssel több mint 2 százalékát
képezték.; leülföldiek pedig épen csak elenyésző szám-
ban voltak.

magyar országi
horvát-szlávon országi
a monárch. másik részéből
más államokból
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Ez utóbbi viszony azonban egyetemünk állapo-

tára árnyékot semmiképen nem vethet, mert teljes

megfejtését nyelvünk nemzeti elszigeteltségében ta-

lálja, mely annak kedvezőbb megváltozását a jövőben
sem engedi reménylénünk.

Vallás szerint a tanulók számát és OIo-kosarányát

mutatja a következő táblázat :

1. félévben II. félévben
szám ofo szám o/o

Római katholikus

Görög "
Görög keleti

Ágostai hitvallásu

Helvét

Unitarius

Mózes vallása

"

1424 42.44 1231

74 2.20 68
105 3.12 94

355 10.58 343

438 13.05 417

12 0.38 8

947 28.22 923

39.91

2.20

3.04
11.12

13.52

0.25

29.92

3355 3084

Félévek szerint összehasonlitva a lefolyt évi lét-

számot, valamint az ujon belépett tanulők számát az

előzetesebb évbeliekkel, a következő táblázatban

A}

L I·ső félévbeliek

I új tanulók I összes tanulóság

i ' 1881/21188213/ kü!?ub-11b8li211882/31_k~!2:b-'l " ? " seg

+3 i l 821

-

Hittudományi kal' 24 271 87 +5

Jog- és államtud.
"

521 512 -9 I 1560 1626 +66
I

Orvosi kal' • I
273 277 +4 I I 953 1041 +88

, Bölcsészeti kal' 94 69 -25 I I 422 324 -98

Gyógyszerészek . - - - I I 175 194- +19

Szülésznők - - -
~I

60 83 +23
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H)

I I lI-ik félévbeliek

új t a n u L ő k I ' összes tanulóságI I

1~81 211882 o! kÚ1Öllb-111881/211882/31kűlőnb-
I I Uj seg \ seg

Hittudományi kar I I - 1 +11 82 86 +4

Jog- és állam tud. . ~ '. I l 51 44 7' 14ij7 1466 -1

Orvosi kar 10 15 ~51 880 1017 -1-137

I Bölcsészeti kar

I I

I
811 1,~ +4 382 279 -103

Gyógyszerészek · I - - -- 171 180 +!)

Szülésznők · i : - - - 77 56 -21
· I I

I I

kitünik belőle hogy

mig ahi t tud o mán y i karban :

ugy az új tanulók száma 3 illetőleg 1-el,

valamint az összes szám 5 " 4-el,
tehát csak csekély mértékben növekedett, addig

a j o g- é s á II a m t u dom á nyi karban :

az új tanulok száma az előtti éviekhez képest 9-el,

illetőleg 7-el kevesbbedett, a 66-ra terjedő növeke-

dés az e karb eli összes tanulok számában tehát

csak azoktól származik, kik a már megkezdett tanul-

mányaikat itten folytatták , sőt még ez utóbbiak

száma is a 'Il-dik félévben annyira' fogyott, hogy

apadás . 1-el állott be; az együtt vett két félév át-

lagos száma pedig a lefolyt tanévben az előzetesebb-

hez képest csak 32. 5-el növekedett.
Az o r vos i karnál :

az ujonnan beiratkozott hallgatók csekély növedéke

4-el, illetőleg 5-el szintén tanusitja, hogy az e karbeli

összes hallgatóság számának jelentékeny 88-ra, illető-

leg 137 -re emelkedett növekedése csak onnan ered.



z á, rVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb esz é el e. 3D

hogya magasabb tanévekbeli hallgatók is most már
itten folytatják tanulmányaikat, mig azok máskor
egyetemünktől nagy számban eltávoztak.

Ettől igen eltérő viszonyt találunk a b ö 1cs é-
sze t i karnál, melynél az ujon beiratkozottak száma
25-el csökkent, illetőieg - a 2-gik félévben - 4-el
növekedett; az összes szám pedig jelentékenyen 98-al,
illetőleg 103-al apadt; mi tekintettel arra, hogy az e
karbeli hallgatók jelentékenyebb részét középtanodai

tanárjelöltek képezik, annak tulajdonitható, hogy az
e tanpályának legujabban egy gyakorlati- évvel tör-
tént meghosszabbítása nem csak sokakat e pályától

visszatartóztat, hanem még olyanokat is annak elha-
gyására késztet, kik azt már megkezdették volt.

Ha végre még a tanulóságnak mult évi kétfél-
éves átlagos létszámát a 10 év előttivel is összeha-
sonlitjuk, ugy a következő táblázat szerint:

i i 1872/3) 1882/3) Kül?nb-) o', o
seg

Hittudományi kal' 53 86.5 33.5 . 63.20

J og- és államtudomanyi kal' 1281 1546 265 20.68

Orvosi kal' 520 ..5 1029 508 ..5 97.69

Bölcsészeti kal' . 223.5 302.5 79 35.34

Gyógyszerészek 135 187 52 38.51

Szülésznők 112 69.5 -42.5 -61.17

Átalános növekedés mellett, a legnagyobb 96.69
%-kal az orvosi karnál, utána 63.200f0-kal a hittani
karnál találjuk, ezután következnek a gyógyszerészek
38.51 D/a-kal, tovább a bölcsészeti kar 35.34, a jogi
kar pedig csak 20.68 Ofo-kal,mig a szülésznők száma
61J 7 ofo -kal megapadt.
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A távozási é s végbizonyitványnyal
ellátott tanulok számát mutatja a következő táblázat:

I I Távozási bizonyitv. i l l YégbiZOJl)'itváu)'
I , 1 -

I
~ . fél-I ~I. fél~ I össze-II~' fél-! 1,1.fél-I össze-
évben évben, sen evben evben sen

I ,

- - '

A hittudományi karnal I I - I I I - I 20 20

A jog- és államtud. " l i 31 10 41 I 72 232 ;104

A orvostudom. " 1 1 335 I 20 55 V 123 I 132

A bölcsészeti " '1 1 , . 3 6 1 11 12 1 23
H

Összesen . .!! 69 I 33 I 1021~ 92 I 387 I 479

A tanul óság szorgalmának és előmenetelének
megitélhetésére támpontot nyujtanak a következő

adatok, melyek arra nézve megnyugtató tanuságul is
szolgálhatnak.

Nagyobb mérvú hanyagság miatt az előadások
látogatásában a szabályszerü látogatasi tanusitás a
tanév mindkét felében csak igen kevés tanulónak
tagadtatott meg.

Ahi tt a n i karnál :
a félévenként szabályszerüen tartott vizsgálatoknál,
a tanusitott előmenetel nemcsak kielégitő, hanem
felülmuló számban jeles volt.

Azonkivül sz i g o r l a tiv i z s gát tett :
az I-ső félévben 3, közülök 1 kitünő osztálylyal,

a II -dik" 18, " 1 vissza vettetett.

Összesen 21.

A többi három karnál azoknak száma, kik ré-
szint mint ösztöndíjasok, részint hogy a tandíj alól
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felmentést nyerjenek, de azonfelül még olyanok is,

kik nemes versenyből c o II o qui u mo k r a jelentkez-

tek, igen jelentékeny, és az előzetesebb évekhez ké-

pest is még növekedett volt, és köztük elég számosan

voltak olyanok, kik kitünően megfeleltek.

A különféle viz s g á lat o kés s z ig o r l a t ok

pedig e karoknál a következő eredményeket mutatták:

A j o g- é s á II a mtu dom á nyi karnál ;

az Lsö alapvizsgárajelenkezett

a lI-ik" "
az államtud. államvize. "

a jogtudományi" "

Összesen .

az I-ső \
félévben

189 elfogadt. 115
159 94VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

" I148 " 86

4D " 43

a Il-dik
félévben

292 elfogadt. 192

229 137

95 " 48

69 " 49

545 elfogadt. 348 685 elfogadt. 426

E szerint az összesen a két félévben e vizsgála-

tokra jelentkezett 1220 tanuló közül 774, vagyis

63.44% kielégitőleg felelt meg, a többi pótvizsgá-

latra, illetőleg teljesen visszautasitva lett.

az I-ső
félévben

az 1. jogtud. szigorla trajelenkezett 138, elfog. 74

a II."" 98 " 53
a Ill." " ~ 48" 29

a Il-dik
félévben

146 elfog. 93

157" 7'5

92 " 54

Összesen 284 elfog. 156

az 1. államtud. szigorlatra jelenkezett Helfogadt. 10

a II." " " 2 " 1

Összesen . 15 elfogadt. II

40') elfog. 222

7 elfogadt. 4

9 " 5

16 elfogadt. 9

Államtudományi tudorsúg után

az 1. jogtudom. szigorlatra jelenkezett 3 elfogadt. < ) lelfogadt.

a II." " " u" 3" 1

Összesen . 3 elfogadt. 3 I <) elfogadt. 1

Jogtudományi tudorság után államtuc1. szigor-

latokra, senki sem 'jelentkezett.
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Canon tudorsági :
1. félévben I II. félévben

O elfogadt. O I 1 elfogadt. 11. szigorlatra jelenkezett. .

A-régi rendszer szerint:
államtudom. szigorlatra jelenkezett -O elfogadt. O

történelmi " " - 1 1
tételes " " 2,,, (:)

",;) elfogadt. 2

1 " O

6 " 3

I
\

Összesen . 3 elfogadt. 1 1 12 elfogadt. 5

Az -e szigorlat okra jelenkezetteknek száma össze-
sen mindkét félévben tehát 742, kik közül 410-nek
vagyis ,55.25%-nak szigorlata elfogadtatott; mig a
többiek részint pótvizsgálókra, részint teljesen vissza,

utasíttattak.

Az o r vos i karnál.
Elővizsgálatra :

1. félévben

87 elfogadt. 9 I

104 " 102
97 8!1

II. félévben

140 elfogadt. 124

120 119

124 117

az állattanból jelenkezett

,t növénytanból

az' ásványtanból "
----------------------------------~

Összesen - 298~elfogadt. 285 1 " 393 360

Az összesen a két félévben jelenkezett 691
tanuló közül tehát 645, vagyis 93.34% kellően meg-
felelt, a többi a vizsgálat ismétlésére utasittatott.-

Az orvostudori :

38

II. félévben

C4 elfogadt.

1. félévben

elöszigorlatra jelenkezett . 81 elfogadt. 58

az I. orvosgyakorlati szi-

gerlatra jelenkezett 27

a II. orvosgyakorlati szi-

gorlatra jelenkezett 34, "

a Ill. orvosgyakorlati szi-

gerlatra jelenkezett 32 " 29 47 " 39

Összesen . . 174 elfogadt. 121 1 195 elfogadt. 113

A mindkét félévben e szigorlatokra összesen jelen-
kezett 369 közül tehát 234, vagyis 63.68 üfo felelt meg ~
többi pótvizsgálatra, illetőleg teljes ismétlésreutaltatott,

4616
""

18

3U

25

H I
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A r égi rendszer szerint
1. félévben II. félévben

rLZ I. orvostudori szigorlatra jelenkezett 3 elfogadt. 1 2 elfogadt. 1

a II.
" " "

4
"

3 4
"

1

az I. sebésztudori
" "

2
"

1 4
"

2

a Il.
" " "

1
"

O O
"

O

ot szülészmesteri
" "

1 1 6 6

Összesen I I elfogadt. 6 16elfogadt.1O

A két félévben jelenkezett összesen 27, közülök

kielégitett 16, vagyis 59.26%; a többi felfüggeszte-

tett, illetőleg viszautasittatott.
A li ö 1c s ész e ti karnál :

azokon kívül, kik az e karral bizonyos kapcsolatban

álló középtanodai. tanárképezdében tettek vizsgákat,

B öle s ész t I I dor i szigorlatokra :
r . félévben

a bölcsészeti tud. köréből jelenkezett 2 elfogadt. 2

a történelmi"" 1 " 1
a mennyiség és természettud. " O " O
a nyelvészet és irod. köréből " O O

II. félévben

6 elfogadt. 4

4 " 4
'7 " 5

12 " 12

Össszesen 3 elfogadt. 3 I 29 elfogadt. 25

A két félévben összesen jelenkezett 32, azokból

megfelelt 28, vagyis,87.50%; 4 visszavettetett.

Agy ó gy sze rés z tanulők közül

r . félévben I
az r . gyógyszerészeti szigorlatra

(a bölcsészeti karnál) jelenkezett O elfogadt. O I 93 elfogadt. 61
a ll. gyógyszerészeti szigorlatra.

(az orvosi kamál) jelenkezett . 2 2 56 " 48
a lll. gyógyszerészeti szigorlatra I
(az orvosi kamál) ;jelenkezett . 12 " 10 44

II. félévben

"
34

Üsszesen . 14 elfogadt. 12 I 193 elfogadt. 143

A mindkét félévben összesen jelenkezett 207

gyógyszerész közül tehát megfelelt 155, vagyis

74.87 Ofo; a többi felfüggesztetett , illetőleg vissza-

vettetett;



De szorgalmuknak és képesitésüknek tanuságát

adták tanulóink még azon öntevékény búvárkodás és

rnunkálkodás mellett készitett dolgozataik által is, me-

Iyekkel az egyetem körében kitüzve volt pál y a k éVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '-

d é sek re versenyeztek. .

Volt pedig kitüzve:

{
beadott}

a hittani karban 2 pályakérdés 175frt clijjal, 4 dol.gozat díjaztatott 3
koznl,

ajogésálltud.karban 3 " 355" "13,, ,,3

az orvosi ,,4 " 210 " " 5 " 4
a bölcsészeti " 7 " 660 " "10,, ,,8

Összesen 16
"

1400frt " 32
" "

18

Dr. Jen Ll r áss i k Jen ő,

Tud O r O kk á mindkét félévben avatottak, és

pedig:
hittudományi tudorrá

Jog" "
állam" "
jog- és államtud. "

egyházjogi tud. "

egyetemes orvos "

orvos

bölcsészet
"

5

1 2 2

10
8

1

8 2

8
27

"
Összesen: 263

kisebb fokozatot nyert még 7 sz ü l é s z m e s ter; 65

gyógyszerész mester és 126 szülésznő,

Azonkivül dicséretre érdemesittetett 3 dolgozat.

És e pályadijakon kivül még alkalmunk volt, ki-

vált a szegényebb sorsu tanulóinknak, átalános vagy

épen bizonyos szakkörben tanusitott jelesebb előme-
netelüknél fogva, különféle más sz o r gal mid ij a k-

b a n is részesülni, melyek a tanév folytában szintén
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egyetemi alapitványokból osztattak ki; nevezetesen

részesült :

*a Szitányi-Ullmann-félealapitványb. 1

*a Schopper-féle ,,1
*a Szabó-féle ,,1

a Csausz-féle ,,4

a Hollitscher-féle ,,2

*a Rupp-féle ,,1

:az Arányi-féle ,,2

az Imre-Reseta-féle "VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

a Schmidt János-féle " 1

*a Hittud. kar díjilletményéből 3

"a jog- és államtud. kar" 1

**a Majláth-féle szigorlati és felava-

tási díj alapitványból (1) 300 franc-Ft

Összesen 18 1384.12 frt
és 300 franc t í :

tanuló

Betegség'i segélyképen kapott:
tauuló

a Pray-Pillinger-Laubhaimer-féle alapitvány ból
a Kelemen-Imre-féle
a Kautz-féle

a Stahly-Bene-féle

a Schordann-féle

a Mítterpacher-Hadnli-félo

"

"

"
"

"
Összesen 34

összesén

2 4 4 frtban

4 8 "

15 "
400 "

60 "

100 "

60 "

140 "

30 "
8 7 Irt

kőuyvolr b.

200
"

5
összesen

65 forintot

8.40 "

1.20 "
50

4.20

70 "

1

3
1

21

73:1.40 frtot

Jelentékeny továbbá azon tanulók száma, kik sze-

génységük és s~orgalniuk tekintetéből részint az egész,

Jeg y z et . .A *-al jelölt díjak az egyetem ujjáalakitási évfor-
dúlójának ünnepe alkalmával osztattak ki.

* * .A jog- és államtudomanyi kal' részéről a Majláth-féle díjra

vonatkozólag felsőbb helyre terjesatett ajánlat ez időszerint még füg.
gőben van.



részint a fél tandij 'alulVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf 'e l m e n t e t t e k, mint azt
a következő táblázat mutatja, mely egyszersmind a
befolyt tandíjakat, és az azok után az állampénztár
részére levont 5·250/0:..kosösszeget is feltünteti.

1 _ _ _ _ 1. Fél é v bell. _

"Egész, Fél '.. II,Elen-I I

I tandij-Gtandij- Osz- gedett ITandi-, Befolyt

I

men- men 1: szesen,tandíj-I jasok I tandij

_____ tesek tesek I összeg 1 I
- - ~ - - - = - - = - : = = = - = = = = : : : . - _ - - ' I - ~ - ~ - - - = - - = ; . - - - _-:-:--==--=--=-- - I - - = : : : : : : : " " "

Ajog- és államtu- I 1,

dományi karuál 128 I 43;! 171 i l 3484 l45.5

1

Az orvosi" .52, 43' 95:1 2134 946

A bölcsészeti" '1 47! 2'l i 71 i l 15.57 I 2.53
_ _ _ _ _ _ _ _' . _ . _L _ _. .~ ~ ._ _. ._ _I l , . . " _

Összegek I I 227 1 11011---337~-7175-!26.54-Fl,9;8fl:t-.50

i - - - - - - _--.E~_Fé 1 é_vJ~ ~~~_ .__ ._

A· ., 'll t i l : ! ' . I I
Jog- ,es ~ am u- l ' fl ~
dományi karnáll3::> 62, 191 ! 3831 I 1260 I

Az orvosi " . 47 I 67:\ 114 23241 903 I

A bölcsészeti" I 5 7 ] 19 I I 76 1681 1203 I

Összegek II 239 I 14811 387117836 I 237,") !62,333 frt 17

Az egyetemi alap javára a befolyt tandíjösszeg-

ből visszatartott 51/4 ofo

tesz az 1. félévben 3433 frt 481/2

aIT. " 2999" 61

Összesen 6433 frt 091
/2

Eszerint részesült a két félévben
egész tandij mentességben : 466 tanuló

fél" " 258 "

, Összesen: 724 tanuló 15,011 í r t

tandijengedményben, mely összeg megfelel a % le-
vonás után fenmaradt tandíj 11.73 OJo-nak.

4 ( 1 Dr. .J e n ci.r l Í , ss. i k Jen ő,
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S mind e tetemes anyagi támogatás on felül, mely-

ben egyetemünk tanulóit különféle czimen részesítette,

igen jelentékeny még azon tanulók száma, kik az egye-

tem körén kivül fennálló alapitványokból ö s z t ö n d ij-

j al voltak ellátva ;és pedig:

á hittudományi karban

a jog-és államtud. "

az orvosi

a bölcsészeti

.. 1870 frt dijjal

25102" "

17790" "

1366i" "

ií8426 frt dijjal')

8 tanuló összesen

118
::l3

57

"

" "

"----------------------------------"
Összesen 266 tanuló összesen

De nem mellőzhetem, hogy itt átalában legalább

meg ne ernlitsem és elismerőleg ne méltányoljam

a zeg y e t e mi ö n kép z ő- é s s e g é.l y egy let e le-

n e le üdvös müködését , melyet azok a társaik bizal-

mából választott tiszti karaik tapintatos és buzgó ügy-

kezelése folytán kifejtettek, és mely mellett mig egy-

felől a körükben tartott tudományos felolvasások és

vitatkozások által törekszenek a szellemi fejlődést az

~ önképzés utján társaik közt előmozdítani, másfelől az

általuk kiszolgált és nem csekély összegekre terjedő

segélyadományokkal, valamint a tandíj és szigorlati

kölcsönökkel, annyi szegényehb sorsu egyetemi polgár-

társaiknak anyagi támaszt is nyujtanak. Óhajtandó,

hogy az érdeklődés ez egyletek nemes czéljai iránt,

valamint a buzgóság és kölcsönösen serkentő közre-
müködés e czélok létesítésében ifjuságunk körében el

ne lankadjon, hanem ébren maradjon továbbra is.

Sőt még az egyetem küszöbén is tul részesülnek,

a teljesebb kiképezés czéljából részint az állam, részint

az egyetemi alapitványok által n y u j t o t t támogató se~

1) Az 'ösztöndijasok létszáma az egyes félévekben változván,
megjegyzem, hogy a fentebbi kímutatás a II-il, félévre vonatkozik.

,
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gélyben, volt növendékeink közül olyanok, kik az ala-

pos szakképzettségnek már itthon megvetették alap-

ját, s ígyelkészülten és tudományos hivatottságuknak

tanujeleit is adván, indokolják azon reményt, hogya
nekik a külföldre való kiküldetésük által adott alkal-

mat gyümölcsözővé teendik, ugy saját, valamint a ha-
zai tudományesságra nézve.

Ily uta z á s i ö szt ö n d íj ak k a l voltak ellátva,

és pedig az á II a m részéről:

Dr. Arányi Miksa, dr. Horányi Gyula,dr.

Kl eVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n Ede és dr. Roboz Zoltán jog- és államtu-

dományi tanulmányok czéljából, továbbá, dr. Per tik

üttó és dr. Babesiu Viktor, kik kórboncztani és

kórszövettani tanulmányokat tesznek;

mindezek egyenként 1000 foriritos díjban része-

sültek;
egyetemi a l a p i t v á n y o k b ó l :

Dr. Ko n rád Jen ő az elmekór- és gyógytani ta-

nulmányozására el volt látva a Bene-féle alapitvány-
nak 120 drb # és 36 O frtból álló díjjával ;

Dr. Rózsahegyi Aladár közegészségtani és

dr. Juh á szL aj o s szemészeti tanulmányok czéljából

a Sch ord ann-féle alapitványból egyenként 1000

frtban részesültek; végre
Dr. Bak ó S á n dor sebészéti tanulmányokra él-

vezte a K o v ács - Seb est y é n-féle ösztöndíjat.

Ezeken kivül Ber ton ich G é z a és 10 u pat í

Jen ő természettani tanársegédek a bécsi villamossági

kiállítás tanulmányozására egyenként ] 00 frt segély-

díjjal lettek a közoktatási ministerium részéről ellátva.
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V.

Most pedig hátra van még, hogy az egyetemet
közösen .érdeklő, nevezetesen a tanulmányi és fegyelmi

rendet szabályzó ügyekről is annyiban legalább tegyek

itt jelentést, amennyiben azokra nézve, különös fel-

emlitésre méltó változások vagyegyébképen neveze-
tesebb mozzanatok felmerültek volna.

Mint ilyent itt mindenek előtt aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn m , ministerium-

nak a tanulmányi ügyekre nézve fontos két intézmé-

nyét kell felemlitenem, melyek az illető egyetemi tes-

tületek meghallgatásával és közremüködésével lettek

megállapitva, és a melyeknek már az új tanév alatti

alkalmazására ezek utasíttattak.

Az egyik intézmény a j o g- é s á II am tud o m á-

nyi tan u 1mán y i és viz s g á 1at i ren d sze r m ó-

dos i tás ára vonatkozik, mely, midőn arra irányul,

hogy az összetartozó ismeretekbeli követelések meg-

szigorusitása mellett, azoknak megszerezhetése a ta-
nulmányoknak czélszerü rendezése által megkönnyít-

tessék és biztosittassék, egyszersmind, hogy a tanuló-

nak bizonyos határok közt engedett szabad elhatározást

feltételező öntevékenységnek is tágasabb tér nyittás-

sék, méltán azon óhajt kelti, vajha azt a tapaszta

landó eredmények helyesnek bizonyitanák, ugy, hogy

annak ujabbi megváltoztatása egyhamar szükségessé
ne váljék.

A másik intézmény,mely elrendeli, hogya gyógy-

szerészek tanitása az egyes tanszakokban a

többi egyetemi hallgatóság tanitásától elkü-

lönittessék, teljes indokolását nem csak a kétrend-

beli hallgatóság összeségének nagy számában, hanem

még inkább azon lényeges különbségben találja, mely
4



.50 Dr.' Jen drá s sik Jell Ö,

a két rendbeli hallgatóknak ugy előkészültsége, vala-

mint a további élethivatásuk folytán tőlük majdan kö-

vetélt tudományos szakképzettség tekintetében, szem-

betünőleg fennáll.

Elv i jelentőségénél fogva felemlitendő tovább

az egy alkalmi esetre vonatkozólag kibocsátott rende-

let is, mely mídőn egy nőnek, a külföldi orvostudori

oklevélének nostrificalása iránti kérelmét elutasítja,

egyszersmind elv ü 1 kimondja, hog y any i 1v á-

nos fői s k o l á k 1áto gat á sár a, az ott szerzendő

magasabb kiképezés czéljából, nők á 1tal fe 1-

m uVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a t o t t érettségi bizonyitvány nem

jog o sit.

Egy másik rendelet megállapitja a rendkivüli -ta

nári czimmel és jelleggel felruházott tanárnak a később

kinevezett fizetéses rendkivüli tanár fölötti ran g

idő s b ség é t.

További két rendelet közül, egyik a 1a k b éri l-

let m ény ek kiszolgáltatásának idejére, a másik a

t a n d ij ak ügykezelésére, azok kimutatására és ki-

szolgáltat ás án ak módj á r a vonatkozik; mind-

kettőre nézve inditva volt az egyetemi tanács, hogy a

karok hozzájárulásával, felvilágositó, illetőleg némely

pontokra nézve módosítást kérelmező felterjesztést

intézzen felsőbb helyre.

Az egyetemi nyomtatványok évi szük-
ségletének eddig külön meg nem állapitott fedezetére,

a folyó évtől kezdve 2000 frt átalány állapitta=

tott meg.

Az egyetemi segélyegyletek módositott ügykeze-

lési szabályzatai jóváhagyó záradékkal való ellátásuk

után, az illető egyleteknek kiadattak, .
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Midőn tovább még megemlítem, hogy valamint

máskor, ugy a lefolyt tanévben is megtisztelő meghi-

vások folytán, alkalma volt az egyetemi tanácsnak,

illetőleg elnökének, hogy a szokásos vagy alkalmi, egy-

házi, udvari, országos és fővárosi ünnepélyességeknél

a tudomány egyetemet képviselje, akkor különös en két

alkalmi ünnepélynek emlékét kell megujitanom.

Mindjárt a lefolyt tanév első napjaiban járult az

egyetemi tanács a nm. vallás- és közoktatásügyi mi-
nister T r e for tÁg os ton ő nméltóságaelébe, hogy őt
a magas állásában annyi buzgalommal és kitartással,

de annyi látható sikerrel is befejezett első évtized al-

kalmával, az egyházi, tanügyi és általában a hazai
közmüvelődés annyi sok más közegeinek személyes

vagy testületi képviselete sorában hódoló tisztelettel

üdvözölje a tudományegyetem nevében is, és kifejezze

előtte ugy az egyetem, valamint saját mély és őszinte

háláját, melylyel - miként azt az egyetem minden

tagja érezte - valamennyi más intézet közt, az egye-

tem tartozik leginkább, szellemi és anyagi oly páratlan

haladását azon egy évtized alatt, ama férfiu lelkesült
munkásságának köszönvén leginkább.

És volt még másodszor alkalmam, szükebb kör-

ben, mint az egyetemi tanácsnak képviselője, a böl-
csészeti kar küldöttségének kiséretében üdvözölni dr.

Pauler Tivadar egyetemi rendes tanár és m. kir.

igazságügyi minister ő nagyméltóságát, bölcsészettu-

dori felavattatásának félszázados évfordulóján, mídőn

a bölcsészeti kar felhivására kiállitott diszes jubilaris

tudori oklevél ama férfiunak átnyujtatott, kinek az
egyetemi tanítás körében kifejtett oly kiváló műkö-

désére ez anyaiskolánk mindenkor büszkén visszaem-
4*
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lékezik. Ez alkalommal őnagyméltósága személyesen

kézbesitette a rectorhoz intézett levele kiséretében az
500 frt névértéleü magy. papirjáradék kötvényből álló

ujabb alapitványát azon kivánsággal, hogy azt e jubi-

leuma emlékéül az egyetemi tanács kezelésébe átvenné

és annak kamataiból minden negyedik évben oly sze-

gény bölcsésztudorjelöltet részesitene, ki a tanfolya-
mot ezen egyetemen végezte, különös szorgalmat és

kifogástalan erkölcsi viseletet tanusított, szigorlata

főtárgyául pedig a bölcsészetet vagy történelmet v~-

laszt ja. Az egyetemi tanács készséggel fogadván el ez
alapítványt, hálás elismerését nemeslelkü adományo-

zója iránt jegyzőkönyvileg fejezte ki.

A most épen emlitett jubiláris diplomán kivül

még egy másik, spedig orvostudori diszoklevél is ál-

littatott ki Borsodmegye orvosegylete megkeresésére

For t h Y Kár oly érdemesült orvostudor részére, fel-

avatásának 50-ik évfordulója alkalmából.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'1

És szintugy gyarapodott az egyetemi alapítványok

-száma is még, a 100 frtos alapitványnyal, melyet sze-

gény bölcsészeti tanulők számára Ly ka Em i 1 böl-

csészeti tanulmányainak bevégeztével, hálás visszaem-
lékezésének j eléül tett. '

De alapitványainknak még egy más gyarapodása

is van kilátásban, a mennyiben aBe ne-féle alapit-
-:

ványi hagyatékhoz tartozó, eddig évek során át a m.

kir. belügyi ministeriumnál letéteményben tartott ösz-

szegekből 210 frt asz e g ény bet e g tan u 1 ő k or-

voslására szolgáló, az orvosi kar által kezelt alapit-

ványra, 525 frt az els zeg ény e det tor vos kar i

tag o k ugyanott kezelt alapitványára, 210 forint
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ugyan a z o n kar nak k ö n y v t á rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi alapitványára.

végre 210 frt az egyetemi könyvtárra esvén,

remélhető, hogy ez összegek immár az illető alapitvá-

nyokhoz mielőbb csattoltatui és igy majd rendelteté-

süknek megfelőleg azok is gyümölcsöztetni fognak.

Az egyetemi tanács hivatásahoz tartozónak tekint-

vén, a munka után szerzett érdemeket elismerni és

azoknak megjutalmazását körében lehetőleg kieszkö-

zölni, készséggel támogatta az egyetem hivatalaiban

érdemesült t i s z t v i s el ő k, valamint a. sz o 19 ákn ak
is kérelmeit, mídőn azok vagy rendkivüli szolgálataik,

vagy rendkivüli szükség esetében felsőbb helyre juta-

lomért, illetőleg segélyért folyamodtak; és volt is a

legtöbb esetben e támogatásának sikere.

Igy azonkivül, hogy Ml i n k ó J ó z s e f egyetemi

gondnoknak aBe l e z nay-féle egyetemi telek gondo-
zásáért 400 frt utalványoztatott, se g é l Yben része-

sittettek :

V örö s Á kos egyetemi quaesturai ellenőr és

Le i t ner Fer e n c z jogkari irodatiszt egyenként 100

írttal: Fáczonyi Gyula quaesturai,Pádly Laj os

és Ege r vár i Ö d ö n könyvtári díjnokok pedig egyen-

ként 80 frttal. És valamint máskor, ugy a lefolyt év-

ben is részesittettek a quae st ura iti s z t vis elő k
a nagy pontosságet követelő, valamint nagy felelősség-

gel járó, időnként épen igen terhes hivatalos munkál-

kodásuk méltányolásából, összesen 570 forint juta-

lomdijban ..

Az összesen 51 egyénből álló szolgaszemélyzetből

pedig, részesült ez idén 25 szolga összesen 1260 frt

segélyben.
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Végre örömmel jelenthetem, hogy egy esetnek
kivételével, melyben egy, különben enyhítő körülmé-

nyek közt elkövetett vétség miatt rectori megintés,

volt indokolva, az egyetemi tanács mindenkor menten

maradt azon kellemetlen helyzettől, hogy kénytelen

lett volna az egyetemi polgárság irányában a fegyelmi

eljárást alkalmazni. Örvendetes tanusága ez annak,

hogy egyetemi polgáraink magukviselete megfelel azon

nemes foglalkodásnak, melyet éltük feladatául önma-

guknak kitüztek és a társadalmi állásnak, melyre hi-

vatva vannak; a minek tudata kell, hogy őket cselek-

véseikben is vezérelje és ő bennük a komoly gondol-

kodásu és nemesen érző férfiuság jellemét mostan már

kifejleszsze, De kell is hogy elismeréssel és köszönettel

itt kinyilatkoztassam, miszerint ha az egyetemi pol-

gárság körében itt-ott alkalmilag, de akkor is inkább

nemesebb czélra irányuló törekvésből élénkebb ver-

senykedés merült fel, találtam mindig e körben, kivált

pedig az egyetemi egyletek választott képviseléji közt

oly higgadt és érett gondolkodásu ifjakat, kik a fel-

hevült kedélyeklecsillapitásában,a viszálkodás mielőbbi
kiegyenlitésében, közvetlen és sikeres közremüködé-

sük által nagy támogatásomra szolgáltak.

VI.

Jelentésem kiegészítéséhez tartoznék még a költ-

ségek körrajza, melyeket az egyetem fentartása és

folytatólagos kiépítése a lefolyt tanévben igénybe

vett; minthogy azonban a leöltségeknek pontos meg-

állapitása csak az összes számódásoknak utólag eszkö-

zölhető számvevőségi átvizsgálása után lesz lehetséges,
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ennél pedig nem is a tanév, hanem a polgári év véte-

tik alapul, s mivel egyátalában az összes költségek-

nek aránylag csak egy kis részlete tartozik az egye-
temi gondnoki hivatalnak ügyköréhez, ugy hogy ez.

annak nyilvántartására képes és kötelezve lehet,

azért átalános tájékozást e költségek iránt nyuj-

tandó, kénytelen vagyok az államilag megállapitott

költségelőirányzatra szoritkozni, mely szarint az

l883-iki évre

A) az összes személyi járandóságok a levonandó

átalános megtakaritás utan tesznek: 1) 335.777 frtot

B) a dologi kiadások pedig : 2) 170.254 "

összesen tehát: 506.031 frtot,

E költség fedezetéhez járulván az
egyetemi alap: 3)

Marad az állam által fedezendő :

19 7 .1 3 2 Irttal

308.899 frt,

1) Asz em é 1y i ki a d <is o k f ő ez ime i :

1. Az összes tanszéki-, tiszti-, tanszéki segédi-
és szolgaszemélyzetnek személyj árandósága
és lakbérilletménye . . . . . , . .

2. A kórodai betegápoló, főző- és mosókonyha,
valamint kisegitő szolgaszemélyzet járandó-
sága, lakbére és egyéb illetménye

3. Napi dijnokok illetménye
4. Egyetemi hallgatók számára szánt ő sz -

töndijak . . . . . . . . . . .
5. Demonstratori clijak, jutalmák és segélyek
6. A felállítandó új tanszékekkel összekötött

személyi kiadások . . . . .

288.447 fr t.

31.966 "

3.324 "

12.770 "
2.110 "

3.100 "

összesen 341. 717 frt.

5.940 "a levonandó általános megtakaritás

marad személyi kiadás . . . . 335.777 frb,
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2) A dologi kiadások főczimei:

1. Templomi, hivatali irodai szük-
ségletek és tanszéki átalánok 37.050 frt.

2. Kórodai szükséglet. , u. ll.

a) Szerek, eszközök, edények
fentartása és utánszerzése
s egyéb kisebb szükségletek 10.500ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfr t,

b) Ágy- és ruhanenüek fen-
tartása, utánszerzése, tisz-
togatása stb. 10.500 frt.

c) Fehérnemüek mcsása 5.500 n

d) Betegeknek élelmezése 28.000 "
e) Gyógyszerek 6.000 "

Összesen 60.500 fr t .

3. Házi szükségletek:
a) Kőszén és tűzifa vala-

mennyi épül. számára .
b) Légszeszvilágit. "
c) Vizvezetési fogyasztás sz.
d ) Tatarozás számára
e) Kémény-tisztogatásszámára
f) Kisegitő szolgák a téli

idényre

19.000 frt.

15.000 "
3.000 "

16.000 "
600 "

500 "

Összesen 54.100 fr t,

18.104 "
500 "

4. Házbérek
5. Nap dij ak, utiköltségek stb.

Összes dologi kiadások : 170.254 frt.

3) A zeg y e t e mia 1 a p bev éte 1 ei:

1. Gyümölcsöző tőkék kamatai
2. Ingatlanságok- és haszonvételekből
3. Tandijszázalékok .
4. A pesti állat-gyógyintézet alapból visszatéri-

tett összeg .

Összes nyersbevétel

Levonatván ebből az egyetemi alapot terhelő
kiadások *)

112.980 írt.
128.430 "

6.768 "

800 "

250.658 frt,

53.526 "

Marad ti szt a bevétel 197.132 frt,

*) E kiadásokban foglaltatnak a magántanérek számára szol-
gáló jutalomdíjak is 3000 írttal.
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De ezenkivül fedezendők még:

1. Az uj abbán felállitott tanszékek folytatola-

gos berendezésének. és felszerelésének költ-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . . . . . . , . . . . 30.410 frt.

2. Az eddig felépült és a jelenleg építésben

lévő intézeti és kórodai épületek felépité-

sére felvett kölcsönök kamatai és a törlesz-

tési hányad . . . . 213.322 fr t.

Összesen 243.732 frt.

1}..zegyetem által igénybe vett ö s sze s egy évi

á II ami fedezet tesz tehát :A5 5 2 . 6 3 1 frtot.

E számadatok bizonyára elég szembetűnően ta-

nusitják, hogy immár "nem cseppekben nyujtja olaját

az ország ez egyeteme mécs ének, " hanem hogy ct

miért egyik dicsőült elődöm, ezelőtt 1 1 évvel, egye-

münknek akkor még oly inséges állapota idején,

szorongatott kebellel intőleg és sürgetőleg fohászko-

dott, azon nagy elhatározás az ország és törvényhozás

részéről már bekövetkezett, mely szükséges volt, hogy
.egyetemünket akkori "piritó szégyenéből, félségéből,

tehetetlenségéből kiemelje;" de beteljesülésnek indult

elődöm azon jóslata' is, hogy oly elhatározás után

"majd megfogja látni haza és külföld egy-két lustrum

alatt, mint törendi szét békóit ezen, a szegénység szik-

lájához láncz olt Prometheus, s mint teremtend oly

egyetemet, mely joggal foglalhat helyet régi szeren-
csésb társai mellett. ,(

\

Hogy ez azonban teljesen bekövetkezzék, figye-

lembe kell vennünk azt is, hogy mialatt a hézagot

betölteni törekszünk, mely egyetemünket ama sze-
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renesésebb társai mögött oly sokáig messze távol

visszaszoritva tartotta, ez utóbbiak magok is erőtel-
jes lépésekkel haladnak korszerü kifejlődésültben mind

előbbre és czéltudatosan gondoskodva van azoknál,

hogy az anyagi feltételek is, melyekhez szakadatlan

előbbrehaladásuk szintén kötve van, teljes mérték-

ben, sőt dúsan legyenek kielégitve. S azért, hogy ezek-

nek szinvonalára felkerüljünk és azon megmaradjunk, -,

az elődöm által szorgalmazott egy nagy elhatározás

csak akkor képesit minket, ha az nem pusztán csak

egy pillanatnyi fellelkesülés áldozatkészségére szorit-

kozik, hanem oly elhatározás az, mely annak tudatá-

ban hozatva, - hogy Európa culturnépei sorában csak

ugy van fenmaradásunk, ha azokkal nem csak osztoz-

kodni igyekszünk a müveltség, értelmesség és a tudo-

mány által nyujtott szellemi és anyagi előnyökben,

hanem velük versenyezve öntevőlegesen magunk is

hozzájárulunk mindannak tovább fejlesztéséhez: -

egyszersmind kimondja, hogy e culturának eszközeit

is, a tanintézeteit, a művelt népek ez intézeteinek ma-

gaslatára akarja felemelni és azon mindenkoron fen-

tartani; és épen ugy mint kényszerült az ország fegy-

veres védeszközeit mindenkor párhuzamosan e. népe-

kéivel tökéletesíteni, szintugy kész is, nemis áldozólag.

hanem inkább befektetőleg folyton gondoskodn~, hogy

a szellemi, de közvetve az anyagi védő erőket is szolgál-

tató ez intézetei mindig a kor követelményeinek meg-

felelő karban fentartva legyenek. S mint ilyértelmű

elhatározásnak folyamányaiként kell, hogy tekínthes-

sük az ország által immár évek során át egyetemünkre

forditott jelentékeny adományokat, ha azon reménynek

jogosultságát kivánjuk elérni, hogy mindaz meg fogja
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hozni és mind dúsabban majd a tőle várt gyü-

mölcsöt.

Azon szervezkedő munkaszakaszban, melyben

egyetemünk jelenleg áll, a megállapodásnak még nin-

csen helye, egyik munkaszakaszt csak más ujl}bb sza-

kasz váltja fel, és ha e munkás mozgalom felzajlása

jelenleg csendesebb is mint volt akkor, midőn az

elcsüggedő aggodalom végső felfohászkodását felvál-

totta az öröm- és remény telt keblekből kifakadó szó:

"Igen is; hajnallik valahára ez egyetem felett"; ugy

azért foly a munka még is szerényen most is, és foly-

hat az, elvi kérdések feletti viták által fel nem hábo-

ritott, a kezdetnek oly sokféle összehalmozódó ésmég

nagyobbára ismeretlen nehézségei által nem nyugtala-

nitott, az első siker feletti örömben túl sem áradozó

kedély mellett mind jobban és annál eredményesebben,

mentül inkább czéltudatosan végezzük és előre átgon-

dolt tervszerüséggel intézzük azt el.

Midőn e helyről mindnyájunk nevében, kik mint

ez egyetem munkásai az ő szelgálatára szenteltük fel

minden képességünket, belső önkielégitésünket fárado-

zásunk után csak abban találjuk meg, mit ez az ő ja-

vára eredményezett, és az ő dicsőségének sugaraiból
kölcsönözzük azon buzditó, éltető erőt is, mely mun-

kaképesen fentart bennünket, - azon óhajt fejezem

ki, hogy legyen fáradozása mindazoknak is, kik egye-
temünk körén kívül állva, felvirágoztatása körül tettel,

szóval hathatósan közremüködtek, mentül siker- és ál-

dásdúsabb a jelenben és jövőben, az összes hazára;

ugyanakkor tudom, hogy szintén mindnyájunknak ne-

vében azon hálás érzetnek is adhatok kifejezést, mely-
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lyel viseltetunk a legmélyebb hódolat mellett Felséges

Urunk királyunk iránt, víseltetünk tiszteletteljesen az

ország képviselő testülete és kormánya iránt, oly ki-'

válóan pedig a közoktatási ügyek főkormánysója Tr e-

f ort Ágo st o n minister ur őnagyméltósága irányá-

ban, mindazon kegyes pártfogásért és gondoskodó

támogatásért, melyben egyetemünk ez éven át is oly
dúsan részesült.

Most pedig, midőn egyetemünknek e legdiszesebb

állásából kilépek, melyen tanártársaim nagybecsü bi-

zalmából ez egyetem ügyeinek vezetésére hivatvavol-

tam, legyen szabad, hogy saját nevemben is őszinte

hálával köszönetet mondjak mindenek előtt, az egye-

temi tanács nagyérdemü tagjainak, kik feladataim tel-

jesitésében mindenkor szives és barátságos készséggel

támogattak bölcs tanácsaik és ügybuzgó közremükö-

désük által, valamint hogy köszönetet mondjak az

egyetemi hivatalok tiszti személyzetének, kivált e hi-

vatalok közvetlen vezetőinek, kiknek mindenkor és

még tartósabb betegség folytán megnehezült körül-

mények közt is buzgó, és pontosságra törekvő mükö- .

ködése iránt hálás elismeréssel tartozom.

S igy befejezvén a szerény képességemtől telt

müködésemet, ezennel azon férfiunak szolgáltatom át

a rectori méltóság diszjelvényeit, ki annyi nemes ki-

váló tulajdonsága mellett, a szaktudománya köré ben ez

ország határain is messze túl méltán tisztelt nevével

ujabb díszt kölcsönöz maga azon kimagasló helynek,

melyet elfoglalni nem csak a választótestületnek bizal-

mánál fogva, melyben egyik kartársával egyaránt osz-

tozkodott, hanem épen ennek folytán a magas kor-

'1
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mánynak (j irányában tanusitott bizalmánal fogva is

hivatva van; mi által egyszersmind már előre birja-

örvendetes zálogjelét a kegyes párlfogásnak, melyben

buzgó törekvése felülről is részesülni fog. S igy csak

annál inkább hiszem és bizton reménylem, hogy mü-

ködése óhajtásunk szerint egyetemünkre nézve szer~n-

esés és üdvös lészen.
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T O L D A L É K .

AZ EGYETEMI TANÁROK ÉS TANITÓK

I R O D A I lM I M U N K Á S S Á G A

a z 1 8 8 2 / 8 3 . t a n é v b e n .

I. HITTUDOMÁNYI KAR.

DR. BITA DEZSŐ RT .

•A kath. egyház isteni szervezete," a budapesti m. k.
egyetem hittudományi karától dicséretet nyert pályamíí. Buda-
pest, 1883.474.1.

Jegyzetek. Hoványi ujabb levelek a fensőbb katholicis-
musről" czimű művéhez kiadva a Szent-István-Társulat által

1883.

DR. STANCZKL FERENCZ nr.

A .R eli g i o" kath. egyházi és irodalmi folyóiratban,
mint rendes belmunkatárs, 27, - egyházi iskolai és társadalmi
kérdésekre vonatkozó - esikket közölt,

DR. BREZNAY BlÍLA nr.

1. Szerkesztője a •Rel i g i o" czimű, hetenkint kétszer
megjelenő katholikus egyházi és irodalmi folyóiratnak.

II. Meginditója és szerkesztője az évnegyedes, .K a th o-
li k us T he o log i a i Fol Y ó ira t" czimű tudományos köz-
lönynek. '



izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArod a 1 ro í ro ü köd é s.

Ebben a két folyóiratban, mellőzve itt a szorosan vett
tudományos állásponttóI t á vol abb eső számos, kisebb-
nagyobb dolgzatot, közölte a kővetkezőket :

1. A budapesti kir. magyar tud. egyetem katholikus jel-
lege iránt felmérült kérdés eldöntésének sarkpontja. Rel i g i o,
1882. II. 24. sz.

2. Magyarország közoktatásának egy nagy hézagáról.
(Studium philosophicum-unk hiányzásáról.) Rel ig i o, u. o.
42., 44., 45. sz.

3. Pázmány Péterről, esztergomi szobrának leleplezése
alkalmából. Rel i g i o, u. o. 47. sz.

4. Visszatekintés az 1882-iki év emléknapjaira. (Egyház-
és világtörténelmi elmélkedés.) Rel i g i o, u. o. 52. sz.

5. A Gury-ügyben. Szakértői nyilatkozat. Rel i g i o,
1883. I. 30. sz.

G.Előszó a Kath. Theologiai Folyóirathoz. 1883. I. füz,

I-XV. lap.
7. Keresztény világnézet tudományban és életben.

(Tudományos vezérczikk a Theol. Folyóirat szelleméről és
irányáróL) U. o. 1-25. lap.

8. Schrader Kelemen S. J. 1820-1875. (Élet- és jellern-
rajz; kiváló tekintettel e hittudós tanári és irodalmi működé-
sére.) U. o. 141-156. lap.

9. Hazai és külföldi folyóiratok és szakművek betűsoros

bibliographiája. (Jan.-márcz.) U. 0.157-176.lap.

DR. ASCHENRRIER ANTAL RT.

1) Magyar honos házasság kötése külföldön. Kath. Theo-
logiai Folyóirat 1883, 93-102 1.

2) Jegyzetek az országházban a kath. kérvények alkal-
mából mondottakra. Religio, 1883. 9. sz.

3) Egyház és állam, a két hatalom eredete, viszonyaik.
jogaik s ezek határai. Moulart Nándor művének birálatos
ismertetése. Uj Magyar Sion. 1882. 845-857 1.

DR. KANYURSZKY GYÖRGY RK. T.

A .Religio" czimü kath. egyházi és társadalmi,
hetenkint kétszer megjelenő. lapban, mint belmunkatárs a

63
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.Külföldi egyházpolitikai és társadalmi Szemle az 1883-ik év-
ről" rovatot vezettem s egyéb czikkeket is irtam.

Az ujonnan alapitott .Katholicus Theologiai
Fol Yó ira t-· (évnegyedes )nál szerkesztőtárs vagyolc

DR. VALÓ srxox RT.

a) .Magyar Állam"-egyetemes n a pZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l a p b a n :

.A bar s-s zen t- ben e d e k ido 1go k hoz." (1882-ik

évi 154., 155. számaiban.)

.Visszhangul az esztergom-főmegyei papi
sze n t gyak o r l a t o k hoz." (1882-ik évi szeptemberhavi
6-ik száma.)

.H isz e m asz e nt eke gye s ség é t." (1882 novem-
ber havi 1-jéről kelt száma.)

.J é z u sle g sz. sz i v éne k ti s z t ele tér ő 1."
(1883. márczius 12-ikéről.)

Dr. Karsch Lollion: .A Tiz parancsolat és
Századunk," c z im ü m ű v é n e k birálati ismerte-
t é se. (1883. febr. 9-iki száma, tárczaczikk.)

.Hozzászólás egy ujabb bibliai tan-
k ö n y v h ő z." (1883. máj. hó 9.)

.Hol tulajdonképen a baj?" (1883-iki juliufli
179-181 szamai.)

Ezeken kivül több alkalmi czikk, birálat és
k ö n y vis m e rt e t é s.

b) •Ver ita tes Chr i flt i a nae, quae m o d u m
c x hib e n t ben e v i ven die t ben e m o r i end i. "
Authore R. P. Henrico Balde, S. J. Sacerdote. Cum licensia
Ordinariatus. Editae per Dr. Simonein Való. - Budapestini.
1883.

c) A .Katholikus társadalom" c z im ü h e t i-
lapban:

.Nyilt levél a .Kath. társadalom f ő s z e r-
kesztőj éhez." (1882. okt. 1.)
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"Szent angyalok története" e zZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi m ü m u n k a

(Munkay Jánostól.) bir á la tos ism e rt e t é se. (1882.

októberhó 15-kéről 42. sz.)

nA kel'. b ö 1 C s ész e t áll ása haz á n k ban."

(1882. október hó 15.)

"li' ölt á m a d ott." Husvétvasárnapi czikk. 1883.

d)"Uj Magyal' Sion"-han:

Bir á 1a t i ism e rt et é se: Dr. Bita Dezső egyet.

hittanár ily czimü művének : n A kath. egyház isteni

" z el' v eze te;" júliusi füzetben.

e) "Ö s sze t a rt á s" kat h. h a v i fol y ó ira tb an:

"A kat h. v i I ági a kés kat h. mo z gal mai nk.

(1883. márcziusi szám.)

DlL \\"OLA FKA NiiNDOH H'l'.

Reflexiók XIIl. Leó papa őSzentsége 1879. augueztus

hó 4-én kibocsátott "Aeterui Patris" kezdetű apostoli körle-

velére. Bölcsészeti tanulmány. "Religio" 1882. Il. félév, ::\0-
41. sz. Különlenyomat. Budapest, 1882. III 1.

2. A papnövendékek védkötelezettsége .• Religio" 1882.A

I I . f. 47. sz.

3. A római misekönyv statici. .Havi Közlöny". Temes-

vár, febr. füz .
.f. Szabad-e pro def. acatholico szt, misét mondaui ? U;

o. márcz. füz.
5. Sigillum sacram. confessionis. U. o. máj. füz.
6. Könyvismertetések : a) Dr. Schneid, az ujabb spiritis-

mus bölcseletileg megvitatva .• Religio " ] 883. 1. f. 10. 11.

12. 14. sz.

b) Balde- Való,-V eritates christianae, U. o. 18. Hl. sz.

c) Hinka L. A kath. főpapok végrendelkezési joga. u. o.

34. 35. sz.

d) Dr. Ferd. Kwanz, Monumenta Ecclesiae Strigoniensis.

"Kathol. Theologiai folyöirat" i. évf. 1. füz,
e) Const. Schaezler, Intreductio in Theologiaui dogmari-

cam ad mentem s. Thomae Aquinatis. u. o.
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Azonkivül kőzölb több czikket a .Religio" cziníü folyó-
iratban egyházi, társadalmi és tanügyi kérdésekről.

II. JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR.

DR. WENZEL GUSZTÁV RT.

Okmány tál' a Fuggerek viszonyaihoz Ma-
g y a r o r s z ágb an a XV. sz á z a d v é g é n é s a XVI.
században.

Szintugy fog tőlem megjelenni a Történelmi TáJ' legkö-
zelebbi számaiban:

O k mán y t árO zor a i Páp a tört éne t éhe z.

DR. KAUTZ GYULA RT.

1) A z Eur ó p a i ÁZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIa m o k P é n z ügy iSt a t i s z-
tik áj a, összehasonlitó átnézetben. (Megjelent a Budapesti
Szemle 1883-iki Január havi füzetében.)

~) Az Á IIam gaz das á g Esz m ej e, és a Socia-
listicus Financzia kezdetei. (Megjelent a Budapesti Szemle
1883-iki folyamában május és juniushavi füzeteiben.]

Sajtó alatt:

Az Á IIa m gaz das á g tan Kéz i k ön y v e. 4-ik
egészen átdolgozott kiadás.

DR. m;RCZEGH MlHÜY RT.

1. Telekkönyvi ren dtartás. 370 1. Harma-
dik kiadás.

2. Magyar c s ő d t ö r v é n y. I. kötet, 175 lap.

3.. Magyar polgári törvénykezési rend-
t a rt á s. 620 1. Második átalakitott kiauás.

4. Az ági örö k l é s fen nt a rt ása. Megjelent ön-
álló füzetben, mint a .Magyar Jogászegylet" VUI-ik számú
kiadványa.

!) . Az örö kj o gal a p elvei, a magyal' polgári tör-
vénykönyv tervezetéhen. Megjelent a .Magyal' Jogászegylet"
X. sz. kiadványában.
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6. Ell lék be s z é el Dr. Baintner János, néhai ny.
rendes jogtanár fölött.

7. A mag y a r f őra n g ú fia tal s á g t á r s a-
d alm i fel a dat a. Önálló füzetben.

Különféle é r t e k e z é s e k és b i r á l a t o k a .Nem-
zet" politikai napi lap és ,Jogtudományi Közlönv" czimü
Szaklapban.

I .

DR. VI;:CSEY 'l'AnIÁS RT.

1. Az általános magyar magánjogi törvénykönyv felett
tanácskozó bizottságból. Megjelent a Jogtudományi Közlöny
1882. dec. 2Q-én kiadott 52-ilr számában.

2. A római jogból mit és miként tanitsunk P Megjelent
a Jogt. Közl. 1883. april. l3-án kiadott lő-ik s7ámában.

3. A Digestál azon töredékeinek (Dig. 7, 1. 13; 7. 8. 12;
8. 2. 42; sat.) magyarázata, a melyek a virágokra vonatkoz-
nak. Kivonatot közölt ebből "a Nemzet" 1883. május U-ik
száma : Virágkérdések a jogban.

DR.gOCfTKOR j{ÁROLY RI\:. T .

•Magyar Államszámviteltan, tekintettel a törvéuyhatö-
sagi és községi háztartásra. Budapest, 1883." ezimü 30 ivre
terjedő kézikönyvben -- Nyomatott Khór és Weinwil.

DR. FÖLDES Bl1LA NY. RK. T.

Pap ir val uta é s agi o. Nemzetgazdaság. Statisztikai
vizsgálódások azoknak hatásáról, leülönős tekintettel a keres-
kedelmi forgalomra. A magy. tud. akadémia által koszoruzott
pályemű. Budapest. Kilián Frigyes.

Ne ro zet gaz das ági és sta t isz tik a i É v k ö n y v.
A m. tud. akadémia nemzetgazdasági és statisztikai bizottságá-
nak megbizásából. Budapest. A m, tud. akademia könyvkiadő-

hivatala.

Értekezések az angol és f r a n c z i a nemzet-
gaz das á g tan k ö r é b ö 1. Budapest. A m , tud. akadémia
könyvkiadő vállalata.A

5 *



A bűnvádi el.iárás javaslatá-

nak jogorvoslati rendszere .J ogt. Közl."
Egy föügyészi kőrrendelet
A vádrendszer kérdéséhez
A lipcsei bir. legf. törvényszék
Vád és védelem az elővizs-

gálat alatt
A járásbirósági bünügyekben

való felebbezési kérdéséhez
A bpesti ügyvédi kamara szak-

bizottságában előadás az es-
küdtszékről • ,

A bünügyi biróságok szervezetéről

kiadványai).
Aceusatie vagy inquisitio

1882 1 lap.
73

• 808_

265

349

374

68 Tanári

Értekezések. Közgazdasági és statisztikai havi szemlék a
.Budapesti Szemlé" -ben stb.

Szerkesztése alatt:
. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből

(Kiadja a m. tudományos akadémia) és a •Budapesti Szemle"
közgazdasági része.

DR. FAYER LÁSZLÓ wr.

" (Melléklet) 3G3
(A Magy. Jogászegylet

.Jogt. Közl." 1883 290 lap.

DR. CSILLAG GYULA M. T.

A jelzálogi és telekkönyvi intézmények
N y u gat - Eur ó pa főb b á II a mai ban. Budapest, 1882.
(Pesti könyvnyomda-részvénytársulat.)

A tal aj j a vit á s i ért é k t öbb 1e trő 1,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII int k ű -

lön hitel alapjáról. Budapest, 1882. decz. 13-án.(Kiadta
a ru. kir. földmivelés-, ipar- s kereskedelmi ministerium.]

DR. LÁNCZY GYULA Mt'.

1. Felső Oktatásunk Reformja s az új magyar kőzmü-
veltség. (1879. Eggenberger; Budapesten.)

2. Die Einführung der Verwaltungsjustiz in Ungarn (a
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.Zeitschrift fül' Oesterreícliische Verwaltung ' 1879. évi folya-
mában.)

:3. Adalékok a Magyar Alkotmány reform korszakához,

(Budapest, 1880. Franklin-társulat.)

J. A faluközösség eredete. Ősi Csalad és Tulajdon (Bu-
dapest, 188l. Grill K. bizom.)

5. Széchenyi Pál esztergomi érsek s a Magyar Nemzeti
Politika: (pályanyertes tanulmány).

6. Eszmetöredékek a Rákóczi-féle felkelés politikai iuél-

tatásához (1882. Athenaeum.)
7. A Közigazgatási Biráskodás Szervezete Mugyarorszá-

gon. Közjogi tanulmány. (1883. Zilahy J. bizománya.)
8. A harmadik egyetem és felsőoktatásnak reformja. (A

.Budapesti Siemle" 1883. évi októberi füzetében.)
EzenkiviH számos kisebbterjedelmü politikai, közigazga-

tási, történelmi s irodalmi tanulmány és czikk.

DR. CSARADA JÁNOS MT.

1. A ten ger i z s á k ill á n y jog elvei a h á bor n-
b an. Tekintettel a semleges hajózásra és kapcsolatban a ka-
lózkodás kérdésével, történeti és elméleti szempontból, 8-ad rét,
215 lap. Budapest, 1882.

2. A k ö v e t e k m e n e d é k j ogáról. Önálló füzet.

Pápán 1883.
3. Kéziratban: A nem zet k ö z i jog tör t éne t i

fej 1ő d é s nek váz lat a, a westfáli békéfől napjainkig.

KÖRÖSI JÓZSEF MT.

1. Budapest fővárosa 1881-ik évben. A népleirás és
népszámlálás eredményei. Három kötet. Budapest. Ráth Mór.

Ugyanaz német forditásban: Die Hauptstadt Budapest
im Jahre 188l. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht,

2. Adalékok Hont megye nemzetiségi monográfiájához.
Budapest. Ráth.

3. La place scientifique et les limites de la Demographie.
Genf. H. Georg.
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-1. Einfluss von Wohlbabenheit und "\'\T ohn ung auf die

'I'odesursaehe. A. berlini közegészségi kiállitáson tartott előadás.

5. Bulletin annuél des finances des grandes villes. N e-

gyedik évfolyam. Budapest, Ráth. Páris, Guillaman.

Szerkesztés:

ti. Statisztikai havi füzetek. Tizenegyedik,

évfolyam. ( Kiadja a
7. Heti k~mutatások. ~jzenegye~ik. évf~lyalll Sta.tistikai
8. Bulletin hebdomadaire de Stabistique inter- hivatal

nationale. Hatodik évfolyam.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D it, N E U M A N N Á m flN WT.

A "kereskedelmi törvény magyarázata" czimü nagyobb

munkam csak az 1882/1883-iki tanév kezdete előtt fejeztet-

vén he, az ennek folytán beállott szellemi tikkadás nagyobb

munkásság kifejtését gátolta, - mégis felemlitem, hogy az

1882/1883-ik évben.

1. Apá r baj r Ó 1 tartottam felolvasást a sa-fehérvári

Vörösmarty- körben.

2. A magyar felsőház reorganisatiójáról

irtam nagyobb tanulmányt, mely több lapban jelent meg.

3. A z esk ü d tsz é k i int é z m ény r e vonatkozólag

adtam a sz.-fehérvári ügyvédi kamaranak véleményt, mely a

.Nemzet" czimü politikai napilapban is megjelent.

DR., LENHOSS1;:K JÓZSEF It'!'.A

J I J . O R V O SIK A 11.

1. A szeged-öthelmi ásatásokról, különösen az ottfelfe-

dezett ős-magyar, ó-római és kelta sirokban talált csontvázak-

ról, továbbá egy ugyanott talált sphenocephal és kataorhin

hyperchamaecephal koponyáról, végre, Ó-Szőnyön kiásott mes-

terségesen eltorzított makrocephal koponyáról.

5 fénynyomatu táblával, egy szinezett kőnyomatu tér-

rajzaal és a szövegben 7 fametszettel.



izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr o el alm i ro il 11: ö el é s. 71

A magy. tudományos Akadémia 1IJ. osztályának külön

kiadványa. Budapest, 1882.

2. Emlékbeszéd Broca Pál külső tag felett. Akadémiai
értekesés. Budapest, 1882. Broca arczképével.

DR. JENDRÁSSIK JENŐ RT,

1. Rectori tanév, megnyitó beszéd.

2. Az exact vizsgálati mődszer jelentőségéről. Beszéd,
melyet mint rector az egyetem újjáalakitásának ünnepére
tartott.

3. Az egyetem története. Beszéd az egyetem igazgatásá-
ról való lelépésker.

4. H , e g é c z y. Nag y 1 m r e tanarsegéd és m. tanár

Beitriige zur Filtrationslehre. Pflüger's Archiv f. d. ges. Physio-

logie. Bd. XXX. 1883.

5. Ugyan az: A folyadékok áramlása hajszálcsövekben.
- M. k. tud. akad. Értekezések.

6. Ugyan az: Adatok a fehérnyeoldatok átszivárgásá-
nak tanához. M. k. tud. akad. Értekezések.

DR. nÓKAI JÁNOS nr.

Az 1882/3 tanévben a vezetésem alatt álló gyermekkér-
házból következő munkálatok jelentek meg:

1. Elsődleges veserák egy 51/2 éves fiunál. Ifj. dr. Bókai

János, gyermekkórházi segédorvostól. •Orvosi Hetilap", 1883.

- 7 szám.

2. Chorea miuor ; Arsen-kezelés; Hetpes Eoster. Ifj. dr.
Bók a i J á nos, gyermekkórházi segédorvostól. •Orvosi He-

tilap" 1883. - 20. szám.

3. Meningitis basilaris tuberculosa, felette alacsony hő-
mérsékkel. Ifj. dr. Bók a i J á nos, gyermekkórházi ségéder-

vostél. .Orvosi Hetilap" 1883. - 38. szám.

-1. Die acute Gelenkentzündung als eine der Complica-
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tionen bei Scharlach. Von Dr. J o h. Bók a i jun., Assi>itent
des Kinderspitals. Jahrbuch fül' Kinderheilkunde. N. F. XIX.

5. Közlemények a pesti szegény-gyermekkórházból (8

kóreset) dr. Erő ss Gy u 1 a, segédorvostöl. "Orvosi Hetilap".

1882. - 51. 52. 53. sz.

6. A gyermekek szinlelt betegségeiről. Dr. Erő ss
Gy ul a, gyermekkórházi segédorvostól. •Orvosi Hetilap".

188ö. - 9. 10. szám.
7. A köldőkzeinőr-sérvelrről. Dr. Erő s sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG 'y u 1a, gyer-

mekkórházi segédorvostól. .Orvosi Hetilap". 1383. - 28. 29.

30 szám.
8. Adat a világra hozott farcsíktáji daganatok ismereté-

hez. Dr. Erő S s Gyula, gyermekkörhazi segédorvostól. "Or-
vosi Hetilap". 1883'. - 37. szám.

9. MiUheilungen aus dem Pester Arnien-Kinderspital (8
Krankheitsfalle). Von Dr. J uli u s Erő s s, Assistent. Jahr-
buch fül' Kinderheilkunde N. F. XIX.

DB. SGHEU'J'HA UBR L<Ui:'Z'l'Á v WI".

1. .Gyöngydaganat" az ,Orvosi Hetilap"-han; ugyanaz
németül Eulenburgnak .Realencyclopaedie der med. Wissen-
schaften" czimü művében,

2. Haillie és Cruveilhier életrajza a .Biographisches
Lexicon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker"
számára (sajtó alatt).

3. Szeiffert Ede főállamügyészi helyettes részéről a tiSZ~L-
esziari hünpörben szerepelt szakértőkhöz intézett kérdésekre
adott felelet és a nyiregyházi törvényszék által a szakértőknek
tett szemrehányások visszautasitása a "Pester Lloyd"-ban.

4. Aphorismák a nyiregyházi végtárgyalás orvosi része
fölött az "Orvosi Hetilap" közegészségügyi mellékletében,

ugyanaz németül a •Wiener medicinische Blátter" 83. 34. 35.
számában.

5. Az 1882-iki polgári évben Budapest főváros St.-Rókus
kórházi prosecturéjában megejtett bonczolások kimutatása,
statisztikával és ritka esetek emlitésével (sajtó alatt).
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DR. FODOR JÓZSE"' RT.

A lakás viszonyok befolyása cholera és typhus élterjedé-
sére. Akad. székfoglaló értekezés. (Sajtó alatt.)

Ugyanaz németül. (Sajtó alatt.)

A budapesti egyetem közegészségtani intézetének leirása.

A berlini egészségügyi kiállítás alkalmából a vallás- és kőzok-

tat<ísügyi minister ő nagym. megbizásából egybeállitva. Magya-

rul és németül. Egyetemi könyvnyomda, 1882.

Néhány készülék egészségtani előadásokhoz és kis érle-

tekhez. A berlini egészségügyi kiállitás alkalmábólleirva. Ma-

gyarul és németül. Budapest, 1883. Egyetemi könyvnyomda.

A harmadik magy. egyetemről. "Orv. Hetil. " 1883.20. sz.

Ezeken kivül egészségügyi czikkek a "Nemzet" (A csán-

gók letelepitése" 1883. junius; "A svábhegy és a városliget"

1883. julius; .A budapesti ivóviz " 1883. augusstus stb.) a

"Közegészségügy" ("Közegészségügyünkröl" 1882 október;

"Bécs avagy Budapest az egészségtelenebb város" 1882. de-

czember" ; Egészségügyi kirándulások Budapesten 1883. szep-

tember stb.) és a "Term. tud. Közlöny" hasábjain.

Szerkeszti az .Orvosi Hetilap" "Közegészségügy és tör-

vényszéki orvostan" czimü melléldapját.

Szerkeszti (Szily Kálmán és Paszlavazky Józseffel együtt)

"Természettudományi Közlönyt", s annak egészségügyi rova-

tát vezeti.

A közegészségtani intézetben vezetése alatt készült

munkák:

Dr. Frank Ödön: Közegészségi állapot hazánkban és a

külföldön. Állandó rovat a "Közegészségügyben ".

A lakások fertőzetlenitéséről. "Term. tud. Közlöny" 1883.

márczius.

Die Desinfection mit Brom. Antwort an Herrn Alex.

Wernich. Deutsche med, Wochenschr. 1882. Nro. 52.

Dr. Frank Ödön és dr. Doleschall Sándor. Ueber den

Werth einigér gasförmiger Desinfectionsmittel. D. med. W 0 -

chenschr. 1882. Nr. 43-M.

Dr. Schuschny Henrik: Az egyetemi tantermek levegő-

jéről. "Közegészségügy." 1882. deczember,
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Dr. Schuschny Henrik é s dr. Fodor János: A tiszta és
szennyes ivovizről. •Közegészségügy ". 1883. február.

Dr. Fuchs Dávid és dr; Péchy János: A tiszta és keres-

kedésbeli tej Budapesten. "Közegészségügy". 1883. junius.
Steiner Samu orvosszigorlö : A kereskedésbeli szódaviz .

•Közegészségügy". 1883. ápril. Egyszersmind megjelent a
•Term. tud. Közlöny"-ben.

Ugyanattól: Tápszerek a fővárosi kereskedésekben : a
ken y é 1 ' •• Közegészségügy ". 1883. junius és a "Természet-
tud. Közlöny=-ben.

Ugyanattól: Az eczet .• Közegészségügy" 1883. szept, és
a •Term. tud. Közlöny"-ben.

DR. SCHULEK VILMOS RT.

l , Közlemények az iridectonna köréből : L jó-e é s sza-

bad-é a természetes pupilla mellett önálló második pupillut
késziteni, a körizom épenhagyásával. (Folyt.) és 2. a kétszemi

látásról, iridectomiált szemen támadt szóródás os képek alap-
jan. Az •Orvosi Hetilap" .Szemészet" mellékletében 1882. évi

5. 6. és 1883. évi 1-ső számban.
2. Szerkeszti az .Orv. Hetilap" "Szemészet" mellékletét,

Munkálatok az egyetemi szemklinikából :
3. Oreni~eanu György dr. Az eserinről. (Folyt.) .Szemé-

szet" 1882. 5. és 6. sz.
4. Oreniceanu György dr. A kézirás élettana .• Szemé-

szet". 1882. 5. sz.
5. Creniceanu György cll'. Klinikai tapasztalatok a zonula

Zinnii állapotáról bizonyos cataracta alalmál. .Szemészet"

1883. 4. sz.
6. Csapodi István cll'. A keratoconusről 2 eset kapcsán .

• Szemészet" '1882. 6. sz.
7. Csapedi István dr. A szemészék heidelbergi társasá-

gának 1882. gyüléséről, .Szemészet" 1883.2. sz.

8. Csapedi István dr. Egy adat a szinlátásnak a tárgylá-
tástól való függetlenségéhez .• Szeuiészet" 1883. 3. sz.

9. Csapedi István cll'. Ideghártya-leválás sajátszerű
esete .• Szemészet" 1883. 3. sz.'
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10. Juhász Lajos dr. Adatok a hályog műtételéhez .• Sze-

mészet" 1883. 1. és 2. sz.

ll. Juhász Lajos dr. Úti levelek. "S~emészet" 1883 2. 3.
és 4. szám.

12. Ottava Ignácz dr. Veleszületett iris és chorioidea co-

loboma mindkét szemen .• Szemészet" 1882. 5. sz.

13. Ottava Ignácz dr. A corueák veleszületett elhegese-

desének egy esete .• Szemészet" 1882. 5. sz.

14. Ottava Ignácz dr. Febris malaricához szegödö kera-

titis egy esete .• Szemészet" 1882. 6. sz.

15. Ottava Ignácz dr. Szenihéjtályog egy esete .Szemé-

szet" 1883. 3. sz.

16. Ottava Jgnácz ell'. Adatok az iris és chorioidea vele-

született colobomájához .• Szemészet" 1883. 3. sz.

17. Szabó György, Ottava Ignáez, Creniceanu György,

Csapedi István, Karafiáth Márius dr.-ok. Szám os ismertetés,

hivonat stb. a .Szemészet" összes számaiban.

DR. PLÓSZ PÁL u r,

Ueber ein ige Chromogene des Harues und deren Deri-

vate (Zeitscnr. f. physiolog. Chemie).

DR. BAKODY TIVADAR RK. '1'.

i. Re tor sio n. Berlin. O. Janke.

2. Zur Re for ro der m edi cin is ch e n The r a-

pi e. Berlin. O. Janke.

3. Sta t ist i ho der k l ini sch e u Le h ran sta It

St. - R o c h II s. Leipzig. Willmar Schwabe.

4. Hah nem ann r e el i v iv u s. Leipzig. Willmar

tJchwabe.

DJt. NAVltATIL lAmE RIC. 1'.

Sebészeti adatok. Nagy 8-ad rét. 116 lap. Két grafikai

táblával és több fametszettel. Budapest, 1882.

Sebészeti adatok. •Orvosi Hetilap" 1882.
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Ugyanaz külön lenyomatban.
Chirurgische Beitráge 8° 126 Seiten. Mit.mehreren Holz-

schnitten, zwei graphischen und einer chromolithogruphi-
scheu Tafel. Stuttgart. Verlag von Ferdinand Enke. 1882.

Lékelésről horpadás miatt gyógyult eset kapcsában .
•Orvosi Hetilap" 1883.

Ugyanaz külön lenyomatban.

DR. nŐlm GYULA HJ{. '1'.

Két fül ész e tik Ö z l e m ény. Előadatott 11 budapesti
kir, orvosegyletben 1883 m<~rczil1sj..7~

1. Vérzés a fülből.

II. Egyensulyzavarok és ideges bántahnak CI dobüreg
kóros elváltozásainál.

Megjelent .Orvosi Hetilap" 1883. ápril 15-ikén,
15. szám.

Z weiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA°ti a tr i sch e Mitt h e ilu II gen.
1. Ueber Blutung aus dem Ohre.
Il. Ueber Gleichgewichtsstörungen uud nervöse Affec-

tiouen bei Trommelhöhlenleiden.

Megj elent az A r chi v f ü l' °h ren h e ille II n ele XX.
kötet, 1. füzet. Lipcse, 1883. május 17.

DH. "CHWli\IjIEH EltNÖ ItK. T.

1. Prichorrhexis nodosa. - HealEncyclopadie del' ge-
sanunt. Heilkunde, Leipzig u. Wien, 1883. XIII. B.

2. Xanthoma, - U. o. és .Orvosi Hetilap" 1883.2. sz.

3. Hyperámien d. Hant. - Ziemssen's Handbuch del'
spec. Pathol. u. 'I'herapie. XIV. B. Leipzig, 188::3.

iJ. Anamien d. Hant. -- U. o.
5. Hámorrhogien d. Hant. - U. o.
0. Sclerema neonatorum. - U. o.
7. Sclerodermie. - U. o.
8. Elephantiasis. - U. o.

..
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9. Behrend Handb. d, Hautkrankh eit, - Birálat a •Wien
med. W och." 1883. évfolyam 12. számában.

DR. KÉTLT KÁROLY RK. '1'.

1.• Arsénmérgezés egy esete." .Orvosi Hetilap" 1882.
évfolyam. 9. sz.

2.• Mérgezés esete kénsavas rézzel". •Orvosi Hetilap"
1883. 10. sz.

DB.• THANHOFFI;;rt LAJOS RIC. '1'.

1. A ten y ész b é n a s á gró 1 stb. 12 szines kőnyo-
matu táblával; kiadja a m. kir. földm.-, ipar- és kereskedelmi
ministerium, 1882.

Ugyanaz németül a következő czimen:
Ueber Zuchtlahme,etc. 1882.
2.U j ide g v é g kés z ü lék a v é k o n y bél ben .• Or-

vosi Hetilap" 27. évf.!. száma. 1883.
Ugyanaz németül a következő czimen :

Ein neu erN e r ven e n ct a P par a t i 111 D Lln Íl-

d a r m. Centrallblatt fül' die mediz. Wissenschaften. 3-ik száma.
Bm'lin, 1883.

DR. STIf,LER BKRTALAN RIC T ..

Májbajjal szövődött Xanthoma multiplex egy esete. -
.Orvosi Hetilap" 1882.

Ein mit Leberaffecbion complicirter Fall von Xanthoma
multiplex. - Pester 111ed.chir. Presse 1882.

Kisérletek gyöngyvirággal (convallaria majalis) sziv bn-
joknal. - .Orvosi Hetilap" 1882.

Versuche mit Convallaria majalis bei Herzkrankheiten .

•Wiener med. W ochenschrift" 1882.

DR. ~1ÜLLEB, KÁLl\J.ÁN lifT.
/

1. Az ideges dyspepsia (megjelent az •Orvosi Heti-
lap"-lJfm).

2. Adat a szövetközi májlob tauahoz (megjelent ugyanott).
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3. A visszatérő láznak ujabban észlelt eseteiről, (megje-

lent ugyanott).

4. Az ütérkeményedés tanának jelen állása, (megjelent

ugyanott).

, 5. A tuberkulőzisről, (megjelent a "Természettud. Köz-

löny"-ben.

DR. RÉCZEY IMRE M'l'.

1. Orvosi tanügy a budapesti m. egyetem. Budapest 1879.

2. A budapesti királyi orvosegyesület története. Buda-

pest, 1880.

3. A vesekiirtásról. Megjelent az "prvosi Hetilap" 1882.

évi folyamában. -

. 4. Az idült csipizületi lob kezelésének mai alapelvei.

\tegjelent .Orvosi Hetilap" 1882. évi folyamában.

5. Hogyan mozgunk? Népszerü természettudományi elő-

adás. Megjelent a m. Ir. természettudományi társulat kiadá-

sában 1883.

6. Az ujabb sebkezelési mőrlok s azok értéke. Megjelent

• Orvosi Hetilap" 1883. évi folyamában.

i./Szerkesztette mint már 7 év óta a budapesti kir. 0 1 '-

vos egyesület évkönyveit.

8. Sajtó alatt van: "Über Nierenexstirpationen. "

ID. DB.. PUR-JESZ ZSIGMOND WI'.

1. a) Nicolaus Massa als Syphilidolog. Deutsches Archiv

fül' Geschischte der Medicin und medicinische Geographie.

Sechsten Bandes érstes Heft. Leipzig, 1883.

b) Ugyanaz, külőn lenyomatban. Lipcse 1883.

Sajtó alatt van: -

2. A kosi és knidosi orvosi isko.lák alapelvei; és

3. Haeser nagy orvostörténeti munkájának ismertetése.

Szerkesztés:

4. Orvosok zsebnaptára 1884-re. Tizenkettedik évfolyam.

Az Eggenbel'ger-féle könyvkereskedés kiadása.
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DR. LmBMANN MÓRZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn u .

1. A gyermekágyi láz prophylazisának
kér d é s éhe z. (Elöadatott a budapesti kir. orvosegyletnek
1882-iki deczember hó 2-án tartott rendes ülésében.) Nyom-

'tatásban megjelent az "0 l' vos i Het i 1a p" 1883-iki év-
folyam 4-ik, ő-ik és 6-ik számában, valamint külön lenyo-

matban is.
2. Agy e r m e k ágy ige nit als ebe k kez elé s é-

r Ő 1 az "Orvosok zsebnaptárá"-han, (az 1884-ik évre.)

DR. BÁRON JÓNÁS ur.

1. Az uj abb k or i seb köt elé kek. Előadatott II m.
orvosok és természetvizsgálók XXII. vándorgyülése orvosi
szakosztélyábau. Megjelent az "Orvosi Hetilap" 1882. évi 43.
44. és 45. számában és kivonatban a .Pester medez.-chir.
Pressev-ben.

2. A zeg y ill á s III elle t t fe k v ö s é l' V t öml ő Ir r Ő 1.

"Orvosi Hetilap" 1883. 25. sz.
Ugyanez németül e czim alatt:
3. Über n e b e n e i n a n d e r liegende Brnch-

s a c k e. Pester "med{z.-chir. Presse " 1883. 36. sz.

DR.. PUKY ÁKOS UT.

1. "Pathologikus térdizület teljes csonkolása. Gyógyu-

lás". Orv. Hetilap. 1883. 10 sz.
2. "Adatok a mellür-bántalmak kezeléséhez bordacson-

kolás segélyével". Orv. Hetilap. 1883. 27. 28. 30 sz..

DR. ,\R'[(ÓYY JÓZSEF MT.

Investigations into the mode of development of odon-
tom a internum liberum. By Joseph Árkövy M. D. etc. ,- The
Journal of the Britisch.Dental Association. August, 1883.

Orvosegyleti előadás és betegbemutatások, közölve "Or-
vosi Hetilap" 1883. 5., 8. és 15 számaiban.

Évi kimutatás (és szakközlemények) a nyilv. foggyógyill-
tézet 1882/3 müködéséről.
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Dolgozat ar, intézetből : .A Higlnnor-barlaug bántalmá-
nak és a felső fogmedi ütér vérzésének egy ritka esete"; közlő

dr. Rozinger V. "Orvosi Hetilap" 1883. 37. sz.

Dll. IJOr,LINGER GYULA MT.

1. A gacsos térd (genu valgnm) kezelésének áttekinetés
egy műtőtt. eset bemutatásával. "0 r vos i Het i 1ap" 1882.

2. A genyes csigolya-gyulladás korai műtéte. •Orvos i
Hetilap" 1883.

3. Ugyanaz németül. .Pester medic. chirurg.
Ilresse" 1883.

4. Forditás: M. J. Roszbach. Lehrbuch d. physikalischen
Heihnethoden. Berlin, 1883. czimü műből, a ma s s age és
tes t g Ya kor 1a t czimü részek. Megjelent a "M. k. orvosi
könyvkiadötársulat kiadványában" 1883.

DH. lR~AI AR'J'Ul~ 'l'ANÁRSEGl:;n.

1. Experimentelle Beitrage zur Lehre vom Einfluss des
Nervensystems auf die Ernáhrung der Haut (in Gemeinschaff
mit dr. Victor Babes) ... Archiv fül' Dermatologie und Syphi-
lis 1882.JV.

2. Közlemény Korányi tanár belkórodájáról: A bűjakő-
ros gerinczvelőlobnak egy gyógyult esete ... "Orvosi Hetilap"
1883. évfolyam május havában.

DH. DlRNER GUSZTÁV 'l'ANARSEGÉD.

Uterus didelphys cum vagina duplice .• Orvosi Hetilap"
1883. évfolyam. 21. sz.

Hys ter. o tom i a és o var i o tom i a egy - egyes e-
t éne k bemutatása az orvosegyletben. ,Orvosi Hetilap" 1883.

év 3. szám.

DR.• SCIlMID HUGO TANA RSEa{:D.

"Vezérfonal sebészi műtétekhez."



izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArod a 1 ill i ill Ü köd é s. 81

DR. O'l'TAVA IGNÁCZ, SZEMÉSZE'l'I 'l'ANÁRSEGÉD.

Melléklet az "Orvosi Hetilap+-hoz,

1. 1882. év 5-ik számban : Veleszületett iris és chorioidea
coloboma mindkét szemen.

2. 1882. év 5-ik számban: A corneák veleszületett elhe-

gedésének egy esete.
3. 1882. év 6-ik számban: Febris malaricához szegődő

keratitis egy esete.
4. 1883. év 2-ik számban: Kötőszövetképlődés a látó-

idegfőn és a retinában.
5. 1883. év 3-ik számban: Szemhéj tályog egy esete.
6. 1883. év 3-ik számban. Adatok az iris és chorioidea

veleszületett colobómájához.
Ezeken kivül több forditás és kivonat.

DR. FRANK ÖDÖN, KÖZEGÉSZSÉGTANI TANÁRSEGÉD.

1. A 1a k á.sok fer t ő zet 1 eni t é s érő 1. •Természett.
Közlöny" 1883. márezius füz.

2. Übe r den Wer the ini ger ga s f ö r mig e r

Des i n f e c ti o n s m i t tel (Dr. Doleschall Sándorral.] .Deut.
med. W ochenschr." 1882., 43-44.

(Kivonata az egyetemen 1881/2 tanévben pályadijat nyert
dolgozatnek.]

3. A .Közegészségügy BS törvényszéki orvostan" (.Or-
vosi Hetilap" melléklete) halálozási statisztikai 1 '0 -

vat á t áll i t.j a ö s sze.

IV. B Ö L e S É S ZE TIK A R.

DR. lIfARGÓ TIVADAR RT.

1. Az állatország rendszeres osztályozása, különös tekin-
tettel az ujabb állattani rendszerekre. 1. rajzolt táblávaL-
Akadémiai székfoglaló érfekezés, felolvastatott 1883. évi jun.
4-én tartott ülésben. (A m. t. Akad. Értek. a 'I'ermészettud.

köréből 1883. XIlI. k , 9. sz.)

Ugyanaz kivonatban : a •Math. és természettud. Érte-

6
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sitő " I. köt. 8. 9. füzetében, és a "Te]'més~ettud. Közlöny" XV.

köt, augusztusi füzetéhen.

2. Die Classifizirung des Thierreichs mit Rü(:ksicht auf

die neueren zoologischen Systeme. Mit I. 'I'afel. (Sajtó alatt.)

3. Almdémiai biralatok a következő állattani munkák

felett:

a) Adatok a Castodák ismeretéhez. Dr. Roboz ZoltántóJ. _

(Megjelent az akad. értekezései között).

b) Uj adatok a kerekésférgek ismeretéhez. Dr. Daday

Jenő, m. tanártol. (Az 1883. évi junius 4-én tartott ülésben.)

c) Rhyzopoda tanulmányok. 1. Calcituba polymorphe

nov. genus, n. sp. - Dr. Roboz 7.oltántól (1883. junius 25-iki
ülésben.)

4. Az egyetemi állattani intézetben a tanár vezetése alatt

véghezvitt vizsgálatok és dolgozatok:

a) Adalékok a lemezkopoltyú molluskák szövettanához.

Ifj. Apáthy István orvostanhallgatótol. (Készülőben.)

6. Tanulmányok a folyami rák boneztana és szövettana

körül. Szigethy Károly osvostanhallgatótó1. (Készülőben.]

DR. THAN KÁRor,y RT.

1. A világító gáz meghatározása a levegőben 1882." Ter-

mészettud. Közlöny" 160- ik füzete.

2. Ugyanaz német kivonatban. Berichte del' deutsch.

chem, Gesellsch. 15 évf. 2790 1.

3. Közlemények a m. k. egyetem vegyt. intézetbö1. 1. A

sósavgáz sürűségének meghatározása Halász Ágosttól. 2. Elec-

trolyticus élenyfejlesztés Hoffer Józseftől. 3. Egy sphalerit

mennyiségi elemezése Loczka JózseftőL Magy. tudom. akad-

inathem. és term. tud! értesítő I-ső füzeteben.

4. Közlemények a m, Ir. egyetem vegyt. intézetéből. A

légeny és éleny egyesüléséről explosiőknál. Veith Sándortól.

Ugyanott 1883. ápril 2-áll.
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DB. SZABÓ JÓZSEF RT.

1880/1-1882/3.

Önálló m u n k á lr.

Geologia, kiváló tekintettel a petrografirira, vulkános-
ságra és hidrografiára, 700 ábra és 2 chromolitografiai tábla.
Budapest 1883. (Saját költségén.)

Ásvány tan, kőzettani tájékozással, a szeniléleti s gya-
korlati mödszer alapján, kezdők számára. Harmadik (ujból át-
nézett) kiadás. Budapest, 1884. Kiadja a Franklin-társulat.

A mikroskop a geologiában. Előadás a természettudo-
mányi társulat estélyén, 1881. jan. 21. Megjelent önáll ólag a
"N épszerü természettudományi előadások gyUjteménye egy
füzete gyanánt". 1881.

Amerika természeti, társadalmi és tudományos viszonyai.
Két. előadás a természettudományi társulat estélyein 1882.
Megjelent ön"állólag ugyanazon módon 1883.

Értekezések.

Étude pétrographique et géologique du terrain trachy-
tique de Tokay dans le N ord-Est de la Hongrie. M. le Dr. J.
Szabó, Budapest. (Association francaise pour l'avancement des
sciences. Congres d' Alger. 1881.) Paris, 1882.

Olassification monographique des traehytes, illustrée par
une collection systématique des roches trachytiques, et par
une carte géologique de Schemnitz, Értekezés Bolognában a
nemzetközi geologiai 2-ik congressuson 1881. Megjelent
annak kiaclványában. 1882.

"Sur le mode de forrnation des serpentines dans quelques
contrées de la Hongrie et de la Serbie." Közlemény a Serpen-
tin conferentián ugyanott: Megjelent az olasz geologiai tár-
sulat folyóiratában. 1882.

A trachitok makrografiai osztályozása. "Földtani Köz-
löny" 1881. Jelentés a Bolognában tartott nemzetközi 2-ik
congressusról. "Földtani Értesitő" . 1881.

Stenon eml ékezete. "Földtani Értesitő" 1882.
Die makrographische Eintheilullg der Trachyta von Dr.

J. Szabó. Jahrbuch der k, k. geologischen Reichsanstalt. 1882.

6*
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Helvit Kupnikbányán, egy új ásvány Magyarországra
nézve.• A m. t. akademia Értesitő"-jében, 1882.

Meteorkőhullás Erdélyben Mocs falu vidékén. .M. t.
akadémia Értesitő"-je XVI. évfolyam. 1882.

Amerikai utamból. Előadás a geografiai társulat ülésén,
megjelent a .Magyar Földrajzi Közlemények"-ben 1882.

On a new microscopical me thod of determining the
Feldspars in Rocks. By J. Szabó of Budapest. (Proceedings of
the American Association for the advancement of science. Vol.
XXXI. Nunt real meeting. 1882.

Az első bányászati kiállitás Denverben Colorado állam-
fővárosában .• Magyarhoni Földtani Értesitő". 1882.

The first mining exposition in the U. S. of America at
Denver, Colorado .• Földtani Közlöny."

Dr. Peters Károly emlékezete .• Földtani Közlöny" 1883.
Emlékbeszéd Ami Boné fölött. Kiadta a magy. tud. aka-

démia. 1883.
Geologiai kézi könyvét megismeteti SzabóNMLKJIHGFEDCBAJ.• M. t. aka-

démiai mathematika is természettudományi Értesitő" I. kötet.
8. 9. füzet. 1883.

A m. tud. akadémiánál a Ill. osztály megbizásából mint
szerkesztő foglalkozik az Értekezések mathematikai El termé-
szettudományi rovatának, valamint az önálló munkálmak ki-
adásával.

DR. KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD R'l' •

• Sárvári Felsővidéki gróf Széchenyi Ist-
v á nél e t e."

A •Magyar Helikon" füzeteiben.

DR. 'fÉLFY IVÁN R'I'.

1. Uj görög irodalmi termékek. (A magy. akadémia ki-
adványa).

2. Középkori görög verses regények. (A m. akadémia
kiadványa).

3. A görög nyelv a gynasiumban. ("Egyet é rt é s" ,
76. szám.)
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4. O U yy{!lX I/ ~X{}é(jll;:' 7 fé {!~ V éO éU I1V lx tl)-v rJvyy{!C tppárw v.

(J í l í s, 22-ík évf. 1148. sz.)

5. Hornér Odysseájának fordítása folyóbeszédben, IlI-ík
füzet, VIlI. J32-XII. 303 o. (Lampel Róbert kíadványa.)

DR. HATALA P].jTER RT.

Asz e n t sír Te m p l o m á ban. "A Kos zor u" f. é.
13-ík s következő számában.

Köz í gaz gat á s á z s í aiT örö kor s z ágb a n. Az
"U j köz ség í Köz 1ö n s ' f. é. 14-ík s következö számaiban.

DH. HOHVÁ'l' ÁHPÁD RT.

OkI e v élt a n í .i egy zet ek; 2-ík füzet: A d í p l 0-

m a t í Ir a í Irá sta nal a p von a l a í, k. 81'.Budapest, 1883
VIlI. és 156 lap.

Ehez m e l l é k l e t ü l : Oklevélhasonmások.
Gy Uj te m ény e (XI-XV. század). 26 rézmetszetű tábla.

DH. JUltÁNYI LAJos ItT.

1. Beitráge zur Kenntniss der Pollenentwickellung der
Cycadeen und Coniferen, Botan. Ztg. 1882. pag. 812. etc.

2. Adatok a Gymnospermák hímporának ismeretéhes.
"lVIathem.és Természett. Értesítő", (sajtó alatt).

Ugyanez németül ugyanott.

3. A sejtmag alakulása és alkotásáról. "Math. és Term.
tud. Értesítő", (sajtó alatt).

4. Beobachtungen über Kerntheilung, (sajtó alatt).

DR. BUDENZ JÓZSEF RT.

Osztják mondatok, Vologodszki orosz-osztják szótárá-
ból, jegyzetekkel. (Nyelvt, Közl. XVII. 2-dik füzetében.]

Felelet. Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin "A
magyarok eredete" ez. munkájára. 1. II. (Nyelvt. Közl. XVII.
3-dik füzetében.)



86zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanáriNMLKJIHGFEDCBA
,

Sze r k esz t é s : Nyelvtudományi Közleméuyek (kiadja
a magy. tudom. akadémia nyelvt. bizottsága] XVII. köt. 2. és

3. füzet.

DR. PONom THEWl~EWK EMIL RT.

Egyetemes philologiai Közlöny. A magy. tudom. akad.
nyelvtud. bizottságának megbizásából. Szerkesztik dr. Pon ori
Thewrewk Emil és ck Heinrich Gusztáv 1883-ban. VU. év-
folyama jelent meg.

Codex J esti brevlati 'I'recensis. Frariozia érbekezés a Pá-
risban Charles Graux emlékére kiadott gyüjteményben.

Variae Lediones. LIX. Aquincumi felirat. LX. Anth.
Lat. 393. Riese. Egyet. philoL közl. VI. 894. VII. 38.

Forditasok : A Vergiliusnak tulajdonitott apróbb leölte-
ményekböl. Füves gombócz. Csaplárné. Felolvasta .szász Ká-
roly a Kisfaludy-tarsasagnak 1882. decz. 20. tartott ülésében.
Megjel. a Kisfaludy-térsaaég ~Évlapjai XVIII. évfolyamában.
Anth, Pal. XI. 421. Archilech. 5. Moschus 8. iel. Tanaquil Jo-
ber epigrammaja. Theodectes rejtvénye. Theocritus 21. epigr.
Egyet. philoL közl. VI. 895 s. köv.

Jantiarabis Deutseh-nengriech. Wörterbuch-janak birá-
lata. A brémai .Philologische Bunelschau" -ban és az .Egyet.
philol. Közlöny"-ben.

A Gerévics-féle Plauti Captivi bírálata. "Egyet. philol.
Közl." vu. 300 s köv,

A budapesti philologiai társaságban 1882. dacz. 3. mon-
dott elnöki megnyitó beszéd. ,Egyet. phil ol. Közl." VII. 104
-113. Kőrösi Csoma Sánelorról. "Nemzet" 1883. april 1.
89 szám.

Festus. Sajtó alatt.
Anacreon töredékei. Kéziratban.

DR. HlmSZLI\JANN IMRE nT.

Műtörténelmi autografiáim számára kiegészitettem ~LZ

olasz festészeti iskolák tárgyalását, nevezetesen a ferrarai és
velenczei iskolák tárgyalásával.
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Az akademia archaeologiai Értesitöjében megjelentek
észrevételeim a pécsi székesegyház restauratiőja tárgycíban.

Mint a magyarországi müemlékek országos bizottságá-
nak előadója szerkesztettem ülései jegyzökönyveit és irtam
több régészeti jelentéseket, melyek ugyanis az archaeol. Érte-
sitöben megjelentek.

Észrevételeim Reissenhergernek a nagyszebeni templom-
ról irt leirásához megjelentek az akademia •Monumentai " V-ik
kötetében,

Ugyanott megjelent .Székesfehérvári ásatások" czimü
munkám s abban nagy Lajos sirkápolnájának és sirtablajanak
restauratiój a.

DR. HEINRICH Gusz'rAvRT.

Wilhelm Tell. Schauspiel von Fr. Schiller. Kiadta és
magyarázta. Budapest, 188B. Franklin.

Dugonics András. Kún Lászlö. Bevezetéssel kiadta. Bu-
dapest, 1883. Franklin. (Olcsó könyvtár).

Sajtó alá rendezte Greguss Ágost "Tanulmányainak"
Ill. kötetét. Budapest, 1884. Franklin.

Deutsches Lehr- und Lesebuch fül' höhere Lehranstalten.
II. kötet : költészettannal s magyarázó jegyzetekkel. Buda-
pest, 1884. Lampel R. Hatodik javitott s bővitett kiadás .

•Egyetemes PhilologiaiKözl." Szerkeszti Dr. Thewrew k
Emillel. Budapest, 1883. VII. évfolyam .

•Ungarische Revue." Szerkeszti és kiadja Hunfal vy Pál-
lal. Budapest, 1883. lll. évfolyam.

A műforditás elméletéhez. Felolvasás a Kisfaludy-társa-
ságban, 1883. február 28.

A germán nyelvek elágazása. Felolvasás az akadémiában,
1883. október 1.

Katona József és István, Kazinczy Ferencz és b. Kemény
Zsigmond az Ersch és Gruber-féle Encyclopaediáball. Leip-
zig, 1284, Brockhaus.

Tell-tanulmányok. Az .Egyetemes Philologiai Közlöny"
·V. és VI. füzetében.
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A Hildebranddal. U. o. V. füzet.
Ungarische Volksballaden I-XV. az "Ungarische Re-

vue. II. füzet. és a "Má,gazin fül' die Literatur des Auslandes"
12. és 13. számaiban.

Kisebb czikkek és biralatok az "Egyetemes Philologiai
Közlöny", "Budapesti Szemle", "Ullgarische Revue" és "Ma-
gazin fül' die Literatur des Auslandes" cz. folyöiratokban.

S ajNMLKJIHGFEDCBAt ó a 1att: Germán kézikönyv. Bevezetés, Nyelv-
tau, Szöveg, Szótár. I. Gót rész. Budapest, 1884. Kilian Fl'. A
111. t. akadémia Mmogatásáv<tl.

ns. TORl\1A rdlW LY RT.

Inschriften aus Dacia, Moesia superior und Pannónia
inferior. (Benndorf-Hirschfeld, archaeologisch-epigraphische
Mittheilungen aus Gesterreich. 1883. évfolyam VI. k. 97-
1-15lap.)

Bemerkungen zu der i\littheilung übe!' elen Votivstein
des jüngerenAxius Aelianus. (Korrespondeuzblatt des Vereius
fül' siebenbürgische Laudeskunde. 1883. VI. évf. 2-9.1.)

Római cserépedény bélyegek és karczolatok. 1. közle-
mény (,Archaeologiai Értesitő," uj folyam Il. k. 295- 2301.)
és II. közlemény (u. o. IlI. k. 1,--6-1. 1.

Dácia hadútjai s taborállomasai. (Olvasta, a m. t. akadé-
mia 1883. ápril Ifi-iki ülésen. Sajtó álatt).

DH. TÖRÖK AUl{ÉL WI'.

Több rendbeli csikkek a" Természettudományi Közlöny"-
ben és a "Nemzet"-ben.

lIANTKEN MIKSA ItT.

AClavlllinaSzabói rétegek eLZ Euganeak
cis a tengeri A l p a k t e r ü l e b é n és a k r é t a k a r u

"Scctglia" az Euganeákban. 4 t a b l a v a l.

(Értekezések a természettudomán yok köréből, kiadja 11

magy. tud. akadémia). Budapest, 1883.
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DR. FRÖHLICH J. RK. T.

1. Az elektromos absolut ellenállásegy-
ség nek d y nam o m e t r í k u s uto n val Ó meg hatCBA~ i-

ro z á sár Ó 1. (.Akad. math, és természett, Értesítő", 1. k.
92~144 lap. 1883.)

Ugyanaz: Ü her die Be s tim m ung des Ohn i s

~LU f d y nam o me ti sch e n 'li{ ege (Wiedemanns Ann. d.
Physik und Ch. XIX. le 106-130 lap. 1883).

2. Javaslat és előterjesztés egy akadémiai elektromos
bizottság felállitasa ügyében. (.Akad. math. és természettud.
Értesitő".1. k, 273-276 1. 1883.)

,
Ugyanannak az indokolésa. (" 'I'ermészettud, Közlöny",

XV. k, 81-83 lap. 1883.)

DR. ilIllDVECZKY ntwn:s lUL '1'.

Die 8 o c i a 1w i S sen sch a ft e ll. Z II r Ori e 11 t i-
rung in den socialwissenschaftlichen 8chu-
Ieri und Sy s t eme II der Ge gen w a rt. Kritisch und ge-
meinfasslich dargestellt. Leipzig. 1882.

Adalékoka t u l a j d o u elméletéhez és tör-
t éne t éhe z. 8ociologiai tanulmány. (.Budapesti Szemle "

1882. márczius).
Kant főművének történeti jelentősége s

hat ása. ("Budapesti Szemle" 1882. deczemher.)
Das Problem des Völkerreehts gemass

der E thi k II n d der R ech t s II h ilo s o p h i e IC ant s.

(Zeitschrift fül' die gesammte Staatswisaensehaft, 1881. IV. H.
Díe Ethik Herbert Spellcers. ("UnsereZeít"

1882. Mai.)
Die Ant h r o polo g i e u 11 d die U r g esc hic h t s-

for sch ung. Kritische Beitráge I - IlI. (, Unsere Zeit". 1882.
Október, November, December.)

D í e W i e der g e hur t des IC rit i sch e 11 G e i s-
tes. ("Illustr. Deutsche Monatshefte" (Westermann) 1882.
Decemher.)



90zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanári

Zur Ge sch ich ted erD e n ker. (. Blátter fül' litte-
rarische Unterhaltung". 1882.)

Kant, Herder und Darwin. (.Neue freie Presse"
1882. Juli).

Zur G esc hic h ted er P hi 1o s o P h i e. (. Blatter
fill' litterarische Unterhaltung''. 1883. September.]

Kisebb dolgozatok és ismértetések a .Philosopbische
Monatshefte", Blátter fül' littel .. Unterhaltung és más ma-
gyar, német és frariczia folyóiratokbau.

DR. ÁBEL JENŐ RK. T.

Joannis Gazaei Descriptiv Tabulae Mundi, rec. E. Abel
(Berlin, Calvary).

Charles Graux (.Egyetemes Philologiai Közlöny") Zur
Handschriftenkunde des Pindar (Wiener Studien).

Die Catullus recension des Guarinus (Zeitschrift für

oesterreichische Gymnasien).
Die Landesbücherausstellung (, Ungarische Revue").
Petrus Garázda, ein ungarischer Humanist des XV. Jahr-

hundert, (u. o.)

Joannea Mezerzius, der Begründer del' dacischeu Epi-
graphik, (u. o.)

Könyvismertetések az .Egyetemes Philologiai Köz-
löny"-ben és a berlini .Philologische Wochenschrift"-ben.

DR. SIMONYI ZSIGMOND RT.

1. Ném e t nye 1v tan. Irták Simonyi Zsigmond és
Halász Ignácz. Budapest, 1882.

2. Kis mag y arn y e l v tan. Irta S. Zs. 4. átdolg. ki-
adas. Budapest, 1882.

3. Mag y arn y elv tan felsőbb osztályoknak. 3. kiad.

Budapest, 1883.
4. A mag y al' kNMLKJIHGFEDCBAő t ősz ó k. II. kőtet, Budapest, 1883.

Kiadja a m, t. akadémia.
5. Apróbb csikkek a .Magyar Nyelvőr <ben s a .Ma-

gyal' Tanügy"-ben.
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6. Szerkeszti Szarvas Gáborral a m. t. akadémia megbi-
zásából a "Magyar nyelvtörténeti Szótárt. "

BARTAL ANTAL MT.

1) Bevezetés az ö s s z e h a s o n l i t ö nyelv-
tan ba. E. Eggernek "Notions élémentaires de grammaire
composée" nyomán.

2) Az ó li: ori k ö z s é g.Fustel ele Conlanges-nak .La
cité antique" cziuiü munkája magyarra fordítva.

Megjelent czikkek :

1) .Tanitsuk-e a görög nyelvet?" "Nemzet."
1883. márcz. 29. melléklet a 36. számhoz.

2) .M i kép e u nevel j é It k iv á It s ágo sos z t á-
1y ain k fi aik at? .N emzet." 1883. apr. 29. malléklet a
117. és jan. 17. melléklet a 165. számhoz.

3) "A nyugdij-törvényjavaslat." •Országos
középisk. tanáregyl. Közlöny." 1882/3. 7. sz. 416 lap.

4) .A z ó - k o r i köz ség." Fustel de Ooulangestól.
.Magyar Tanügy." XI. köt. 221 lap.

5) E. Eggernek .La tradition et les réformes dans l'en-
seignement universitairé. Paris, 1883. czimü könyvnek kime-
ritő ismertetése Megjelenik .az Országos középisk, tanáregyl.
Közlöny" 1883/4-ik tanévi októberi és novemberi füzetében.

GRUBIW r,.<\JOS MT.

1) •Tleber die Bestiunnung der magnetischen Inclina-
tion mit Hülfe von Magnetnadein, deren Schwingungsebeue
gegen den Horizont geneigt sind." (E x I!. e r's Repertorium
der Physik Bd. XIX. Heft 5.)

2) "Útmutatás földrajzi helymeghatározásokra. " Ak. ni.

Természettud. Társulat kiadásában.

nn. LmBE1,MANN LEO MT.

1. Tabellen zu Reduction del' Gasvolumina, zum Ge-
brauche in chemischen und chemisch-technischen Labora-
torien. Stuttgart, Verlag von Ferd. Enke. 1882.
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2. A chlor (chlornatrium] szerepe tüdölobban és a
konyhasó élettani hatása.

3. Az urobilinuriáról.
-1.Az életvegytan jelen álláspontja.
Ez utóbbi 3 értekezés mint külön lenyomat a "Vete-

rinarius-" ból.
5. Schweflige Sáure im Wein, 2 értekezes megjelent .
•Berichte der deutschen chem. Gesellschaft in Berlin."

czimü folyóiratban.

6.• Über Gáhrung und Fermente. Megjelent a biolog.
Centralblatt Tl-ik kötetében és a chem, Centralblattban.

7. Eine neue Methode zur Bestimmung des Entflam-
mungspunktes von Petróleum.

8. Über den in der Praxis zulássigen Entftammungs-
punkt von Petroleum.

Mindkettö megjelent a 'I'resenius-féle , .Zeitschrift für

analyt, Chemie" czimü folyóiratbán is, a közgazdasági érte-
sitöben.

9. Volumetrische Methode zur Bestimmung des Fettge-
haltes der Milch. A Tresenius-féle .Zeitschrift für analyt.
Chemie" czimü folyóiratban.

Ugyanez magyarul a •Veterinarius" -ban.
lO. Die chemische Praxis auf dem Gebiete der Gesund-

heitspflege und gerichtl. Medicin. 2-ik teljesen átdolgozott
kiadás. Stuttgart, Ferd. Enke. 1883.

ll. Műszaki és agriculturvegytani dolgozatok, a köz-
gazdasági értesitőben könyvismertetések biralatok.

DR. BORBÁS VINCZE lIIT.

Flo ri s tik aik ö z l e m ény e k a m. tud. akadémia

math. és term. tud. Értesitö-jében (3. és 4. füz.], ugyan ide
benyujtva a Lap san á k ismeretéhez (kézirat).

A keleti szarkaláb hazánkban, mint vetéssink követöje.
--- A madárképű dio s keresztbe átnött spárgagyökér. - Az

örökzöld növények övének megszakadása a fiuruei öbölben,
term. tud. Közlönyben.
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A botanika nomenclaturája Békés megyében. - Átok-

hinár fenyeget. - A homoki vipera hazai elterjedéséhez.

Vakondak. - Grusium és könyvismertetések a középisk.

tanár-egyesület "Közlönyé "-ben. .

A hazai orgonafa-fajokrol, - az egyanyás galagonya

classificatiója, adventiv gyökerek. Megjegyzések Dietz "Rügy-

és Ievélkulcs " czimü munkájára. - Sorbusainkról, - erd é-

sze tim ű sza vak, - természetes bizonyiték, hogya csip-

kebogyó tengelyképlet. - A fenyvesek és fenyvek

ill agyar nevei Vas meg y ébe n , az "Erdészeti La--

pok"-ban. ",

Lentermelésünk egy ellensége és gazdasági ismereteink-

nek egy irodalmi hasznos segédeszköze, az "Egyetértés" -ben,

Schubert képes növénytanának ismertetése a "Közoktatás "-ban.

A lisztes berkenye alakjai, s három űj liliacea hazánk-

ban a "Földmiv. Érdekeink"-ben.

Az Inula hybrida Baumg. és L Csatói Borb. érdekében a

"Magy. Növ. Lapok"ban.

Delphinium orien tale, - Inflorescentia cruciferarum

Graminearumque foliosa, - Kurze Bemerkungen' zu Halácsy u .

. Brauns's "Nachtráge " zur Flora von Nieder-Oesterreich, -

Synonymia Mentharum, - Rhodo- und Batógraphische Klei-

nigkeiten. - Rosa Pokornyana, - Exiguitas florae, Bosnia-

ca!'l addenda, - H i era eiu m P ilo s e IIa + ech i o ide s,

továbbá irodalmi referatumok és növénytani tartalmu apróbb

levelezések az "O est err. Bot a n. Zei t sch l' i ft" több

számában.

Epilobium Kerneri Borb. és de distributione geogra-_

phiea formarum Orchidis laxifiorae Lam. per Hun g ari a m

a casseli Botan, Centralblattban, a hol mint magyal' referens

több magyar mnnkáról is referált.

Etwas über Orehis saecigera Brogn. a sondershauseni

Deutsehe Botari. Monatschrift- ben.

DR. BIHARI PÉTER M'r.

"Az angol tanitök fejedelme" (élet- és jellernrajz

Arn old l' ó 1) a "N éptanitók Lapja." 1883. 1. sz.,
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.Az oktatás követelményei a tanitót illetőleg, (didak-

tikai czikk.) Nép. L. 1883. 26., 27. sz.

Részvények, állampapírok, sorsjegyek (nemz. gazd. czikk)

a .Szamos" szatmári vegyes tart. hetilap 1883. 44., 46., 48. sz.

A .Magyar Philos, Szemlé"-ben a franczia lap szemlék.

a .Néptanitók Lapjá"-b::m az angol Iapszemlék.

DR. SZALAY JÓZSEF ~l'r.

Befejezte .Magyar Nemzet Története" czimü munkájn

IV-ik kötetét.

Közrebocsátotta a Magyar Tud. Akadémia Történelmi

Bizottsága kiadásában Dr. Károlyi Árpáddal : .N ádasdy Tamás

nádor családi levelezését." Budapest, 1882.

U gyan-e levelezésnek ismertetését adta. N ádasdy Tamás

nádor családi levelezése. Dr. Szalay József. Budapest, A the-

naeuni. 1882" czim alatt.

_ Közlött több történelmi és levéltárügyi tanulmányt, raj-

zot és ismertetést a Századok-, Turul- és Vasárnapi- Ujságban,

meg a .Nemzet"-ben.

BOGISICH MIHÁLY ArT.

1. R égi te m p l o m i éne k ein k. (. Tajékozó s egy-

ház inűvészeti Lapok" 1882. október 15-én. Két régi ének

megfejtve s összehangositva. (Melléldet.)

2. Régi templomi énekeink. (Ugyanott 1882.

nov. 15. Négy régi ének megfejtve s összhangositva, (Mel-

léldet.)

3. Abu d a vár i f ő egy ház j öve II d ő é II e k le ara.

Memorandum fl nm. kir. vallas- és kőzoktatásügyi ministerhez,

(Mint fentebb 1883. január 15-én).

4. Régi templomi énekeink. (Mint fentebb,

1883. <márcz. 15-én. Négy régi ének megfejtve s összhango-

sitva, (Melléklet.)

5. R égi te m p l o m i éne le ein lL (Mint fentebb,

1883. julius 15-én. Négy régi ének megfejtve s összhango-

sitva. (Melléklet.)
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6. R égi te ul p l o ul i éne k ein k, (Mint fentebb,
1883. szept. 15-én. Szent István királyról szóló két régi ének.

DH. FARKA~ GYULA MT.

"Sur les fonctions uniformes" ; megjelent A párisi tud.
akadémia "Corutes rendus"-jében.

DR. LEWIS J,AJOS.

1. Az angol nyelv vezérfonala. a .Iacotot-féle
mődszer alapján, saját alapelvei tekintetbe vételévei kidol-
gozta Dr. Lewis Lajos.

3. Shakespeare's Élete kritikailag megvilágitva.
3, Telemaque 1-Rő kőnyvének francziából olaszba való

áttétele.

BAltTONIEK GÉZA, 'l'ANÁB.SllGÉD.

"Az úJ' elektromos halló és beszélő készülékekről.". ,
Előadatott a kir. ru. term. tudomanyi Társulat 1883.

ápr. l1-ikén referáló szakülésén.

"A radiofonia."
Előadatott a k. m. term. tud. Társulat 1883. május

21-iki rendes szakülésén.

A Természettudományi Közlöny 169. és kővetkező

füzeteiben.
A Dr. Jurányi L. 1'. tanár vezetése alatt álló növénytani

intézetből következő dolgozatok és közlemények jelsritek
meg: Dietz Sándor tanársegédtől :

1. Adatok a növények, leülönős en az Euphorbiaceák tej-
nedvének ismeretéhez. M. tud. Akad. Értek. a Term. tud.
köréből, 1882. XII k. 8. sz.

2. Erdészeti növénynaptar. Az 1883. évi Erdészeti
zsebnaptérban.

3. Még egyszer a selmeczi erdészeti akadémia növény-
kertjeiről. Erdészeti Lapok 1882. XI. füz.

4. Adatok az Abies excelsa D. C. két fajzatának hazánkban
való előfordulásához és nehány sző az A. excelsa D. C. toboz-
pikkelyeinele alakjáról. Erd. Lap. XXV. évf. V. fűz.
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Egyéb kisebb közlemények s referáták a Term. tud.
közlőny, Erdészeti Lapok sacasseli Botanisches Central-
blattban, /'

KALECSINt;ZKY SÁNDOR, EGYETEMI 'rANÁRSEGÉD.

'-o

1-;Egy Szarvaskői Amphiból chemiai elemzése.
2. A gölniczbányai chalkopyrit mennyileges" elemzése.
3. A rozsnyói vasas ásványviz menny. elemzése.
4. Az alsó tátrafüredi lápföld chemiai alkata.
Felolvastattak a magyarhoni földtani társulat szalrülé-

sein. Megjelentek a földtani Közlönyben.

I,188 KÁROLY, VEGY'l'ANI SEGÉD.

Értekezés .Hatvani debreczeni tanárról. "
Kiadta a magyar-orvosok és term.-vizsgálók XXII-ik

- vándorgyülése. ,

. ,
~---------------- -------


