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Mélyen tisztelt egyetemi gyülekezet!

Tudomány-egyetemünk létezésének második száza-

dában sem térvén el eddig azon szokástól, hogy

rectorát sorosan a karokból egy évre válaszsza, az

lelépeseker egyebet alig tehet, mint hogy az év ese-

ményeit rövid vázlatban összefoglalva adja elő. Egy

ily nagy szabású intézmény élén csak rövid ideig

állva, nyomatékosabb fellépésre, s a kivitelben hosz-

szabb időt igénylő intézkedések keresztülvitelére a

kellékek nem állanak rendelkezésére.

Egyetemi életünk 104. évére (1883 sept.1.-1884

aug. 31.) nézve a történteket, könnyebb áttekintés

végett, a következő négy csoportba osztom:

1. Az egyetemi általános elvi ügyek.

II. Általános és különösebb személyi ügyek

Ill. I t ppen így a dologi viszonyok, 8S végre

IV. A rendes soron kivűl felmerült események

I. Általános elvi ügyek.

A lefolyt év az egyetem általános elvi ügyeinek

megbeszélésében éppen nem tartozott a meddők közé.

A legsarkalatosabb kérdések szellőztetésére került a

sor, olyanokra, melyek kihatása hosszú időre tarthatja

fenn érvényét, de a melyeknek befejezése és némileg

a foganatosítása csak a jövőnek van fentartva.
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Kezdem a legfontosabbal, az egyet em i ren d-

sze r kér d é sén e k tárgyalás ával.

Az egyetemek több százados története minden lép-

ten nyomon tanúságot tesz arról, hogy az idő for-

gása alatt az egykor jónak bizonyúlt intézmény elavúl

s azRQPONMLKJIHGFEDCBAú j szükségletnek többé nem felelvén meg, a kor

igényeihez mérten átalakítást igényel. Lehetetlen

tagadni, hogy leorunkban csaknem minden országban

a felső tanítás ügye a szakirodalmat, a napi sajtót,

sőt a törvényhozást is élénken foglalkoztatja s így a

Val1ás és Közoktatási k. m. miníster Tréfort Ágoston

őNagyméltóságának éber figyelme is oda fordult,

hogy több az egyetemen tapasztalt baj ismeretes lévén,

kérdést intézzen, vajjon azokon segíteni az eddigi

egyetemi rendszer megváltoztatásával kell-e, vagy van

talán mód azokat annak ker etén belül is elhárítani.

Ezen örökké eleven, s teljes nyugalomba soha sem

jöhető kérdés a legvitálisabbak közé tartozván, hogy

az egyetem minden tagja hozzá szólhasson, kiadatott

bőséges idő mellett az egyes karoknak, hol a tanács-
kozás bizottsági jelentések alapján tőrténvén, a ka-

rok megállapodásaiból kiindulva, az egyetemi tanács

részéről a tan-é v végén történt felterj esztés, mely

szerint az egyetemi tanács beismeri a Minister ő

Nagyméltósága mély belátású intentióit és igen is he-

lyesnek találja, hogy időről időre az elfogadott s életbe

átvitt egyetemi rendszer a maga alapjában is újból és

újból megfontolás tárgyát képezze, mert ez alkalmul

szolgál összehasonlítá tanulmányokat tenni másutt

dívó rendszerekkel, valamint arra is, hogy az ügy

szakirodalma vagy esetleg személyes érintkezések által

más avatottak véleményéről is tudomást szerezzünk
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magunknak; másrészt a tudományok fejlődese némely

irányban szekatlan haladásokat tévén, a felső tanítás

körében időről időre módosítás ezen okból válhatnek

szükségessé; jelen esetben pedig alkalmat nyújt azon

határozott választ adni a főkérdésre, hogy a szabad

tanítási és tanulási rendszer azon korlátozás mellett,

mely a hivatási pályák által van megszahva, valamint

másrészt a személyes tandíj-intézmény nem csak fen-

tartandó, hanem fejlesztendő az által, hogy minden

olyan intézkedés, mely ezen rendszer szellemének

ellenére csúszott be, lassankint megszüntetendő és így
a felsorolt bajok közül az idevágók a most nemcsak

nálunk dívó, hanem minden más nemzet irányadó

szakférfiai által a legkielégítőbbnek ismert egyetemi

rendszer keretén belül lesznek orvosolhatók.

Második fontos kérdés az egyetem bel-kezeléséf

illeti, ez a gaz d a - gon d n ok s á g ügye.

Az imént mult tan-év első felében (1883 decz. 9.)

az egyetemi gazda-gondnok bekövetkezett halála után

ezen ügyek ideiglenes vezetésére a Nagyméltóságú

V. és Közoktatási minister egy fogalmazóját M é szá TO S

J á n o s urat mint ministeri bizto st, és melléje egy

számtisztjét J a ls o vs zky 'JoseefRQPONMLKJIHGFEDCBAú r személyében küldé
ki, kik kőzvetlen alatta állanak és kiknek müködése

az óta folyton tart. Felhívta azonban az egyetemet

arra is, hogya gondnoki hivatal rendezése iránt véle-

ményesen nyilatkozzék.

Az egyetemi gazda-gondnokságvezetése azon arány-
ban, hogy egyetemünk az ő szakintézeteiben és külö-

nösen a klinikákban oly jelentékeny fejlődésnek in-
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dult, nem csak terhessé, sokoldalúvá és így bonyolulttá

válik, de azon meggyőződés foglal tért, hogy az úgy

mint eddig nem vihető, hanem más megfelelő lllódon

lesz szervezendő. Közel egy negyede az összes egye-

temi kiadásoknak a gazda-gondnbkság kezén menvén

át, természetes, hogy ezen hivataloskodás menetére
kell, hogya ministeri megfelelő közegelmek is könnyű

betekintés tétessék lehetővé. Az ügy az egyetem ré-

széről azon egyhangú határozat nyilvánítása mellett

terjesztetett fel, hogy a gazda-gondnokság közvetle-

nül az egyetemi hatóságoknak legyen alárendelve,
mint egyi.ke a segéd hivataloknak. A részletek legna-

gyobbrészt a rector által tett indítvány értelmében s

az orvosi kar által határozottabban megállapított vo-

násokban lettek elfogadva azon megjegyzéssel, hogy

az ügy végleges rendezése egy vegyes bizottságban

történjék, melyben a Minister ő Nméltósága az illető

közegei által képviselteti magát, mi a jövő tanév fo-

lyama alatt remélhetőleg be fog következni.

A re k tor i m ft k ö d é s tartamára nézve is felve-

tette egy ministeri leirat a kérdést, vajjon az egyetem

mai szervezete s abban az évenkint és karonhint vál-

tozó rektorság megfelel-e a folytonosság szempontjá-

ból az igazgatás emeltebb igényeinek s helyes-e, hogy

míg az egyes karok dékánjaikat újra választhatják, ez

il, lelépő rektorra nézve nem történik. s ennél fogva

az egyetemi igazgatás folytonosságát a tagjai egy

részében szintén változó tanácson kívül csak az egye-

temi iroda képviseli s a rektor, mikor az igazgatás
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ügyvitelébe már némileg beletanult volna, másnak

ad helyt, kinek ismét idő kell, hogy az ügyvezetésbe

betanuljon.

A szokás sokat tesz, fl, százados intézkedés a gon-

dolkozást is megnémítja és így van a rektorsággal is

nálunk nem kevésbbé mint Németországon. Hollan-

dia egykor híres, de most is jeles egyetemei után a

négy skót egyetem elfogadta a soros rektorság meg-

szüntetését, és az ezen évben Edinburgban megjelent

egyetemi terjedelmes történelmi mü, melyről alább

még szólani fogok, határozottan kiemeli, hogy az

edinburgi egyetem felvirágzásának egyik factora az

állandó rectori (principal) tisztség behozatala. Meg-

választatik ezen tisztségre egyike azon éltesebb taná-
roknak, ki adrninistrativ képességének adta tanubi-

zonyságát, de ő aztán az előadásoktói felrnentetik.

Az olasz egyetemi törvényjavaslatban, mely a mo-

dern igényeknek mindenben igyekszik megfelelni, a

rektor sorosan a karokból két évre választatik meg,

úgy, hogy még egy harmadikra is megválasztható.

A mi viszonyainkhoz mérten, én úgy vagyok meg-

győződve, hogy csak annyival is be lehetne érni, hogy

az egyetem autonom vezetésére egy oly módon kiegé-

szített egyetemi tanács Iétesíttessék, melynek állan-

dóbb és olyan tagjai is vannak, kik ott nem mint

csupán a kar véleményének merev tolmácsai, hanem

általános egységes egyetemi szempontból szólnának

a dologhoz; a rectorra nézve pedig azon egyszerű

indítványt tettem, hogy megmaradván az eddigi
választási mód úgy akarok sorosságára, mint a két

évre szóló megválasztásra nézve, csak a választás

módja változtassék meg ~ az első év legyen a pro-
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rektorsági, a második az actuális rectorsági év.

Amabban alkalma volna érdeklödessel követni az

egyetem vezetésének ügyeit a tanácsban, emebben

pedig a kellő tájékozással ellátva, vehetné kézbe a

kormány gyeplőjét. Az egyik kal' a senátorok beho-

zatalával és a reetorság ilyetén két évre érvényesíté-

sével akarna a hajon segíteni, míg a karok többsége

a « maradjunk» mellett nyilatkozott, az egyetemi ta-

nács pedig a mostani oly csonka szervezetéhen,

melybe a hatvanas évek elején jutott s melyhez ha-

sonló sem a monarchia másik felében, sem ct német-

országi, vagy hál' mely más egyetemen nincs, maga-

sabb forumnak, úgy mint kezdettől fogva volt, nem

mondható ; hanem mint a kari képviseltség congeriese

három karral egy ellenében dönthet, és így az egye-

tem részéről a dolog marad, min volt.

Se I I I ina r i u I I I o k. Azon fontosságnál fogva, rnely

különös en a német egyetemeken oly nagyon szembe-

szökő eredményeket mutat fel, hogy a haladottabb

tanuló a tanárával személyes érintkezésbe jöjjön s

vezetése alatt önálló tudományos munkálkodásra

buzdíttassék s mi a budapesti egyetemen az intézeti

foglalkozásnál már meghonosodott, kivánatos lévén,

hogy hasonló alkalom a tudományos szellem ébresz-

tésre és a produotiv tevékenység támogatására az' ész-
tudományok terén is megadassék, a V. és Közokt,

ininister egy f t jogi és bölcs. karoknál létesítendő

sem in á r ium i oktatási rendszerre vonatiozó ren-

deletet küldött, melyre nézve azonban i t tárgyalások

még nincsenek mind a két nevezett kar részéről tel-

jesen befejezve; annyi azonban történt, hogy. ezen

ügy tanulmányozására a németországi egyetemeken
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dr. Medveczky Frigyes e nyáron a minister által ki-
kűldetést kapott.

A gyógyszerszeti tanfolyam és a gyógyszerészek

előképzettsége rendezése ügyében is felhívta a Vallás

és Közoktatási minister a tanácsot véleményezésre.

A kikű ldött bizottság javaslata ezen bonyolódott és

a megoldásnál sok bajjal járó tárgyra nézve még

nincs a tanácshoz beterjesztve.
Végre azon viszhatásnál fogva, a mely a közép- és

a főiskolák között van, ministeri felhivás következté-

ben az egyetemi tanács részt vett az érettségi vizsgá-

latoknak legújabban történt módosítása ügyében.

II. Általános és különös személyi ügyek.

Az egyetem általános személy-ügyét a tanári testü-

let és a tanulók képezik, kiknek úgy létszáma mint

egyéb viszonyai, a hol lehet, számokban fejeztetnek

ki; a különös személyi ügyekhez veszem a kinevezést,

képesítést, megbizatást, szabadságolást, segélyezést,

kitüntetést és végre a halálozást.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A) Általános személyi ügyek.

1. Tanári létszám.

A lefolyt tanévben az egyetemi oktatással összesen

foglalkozott 9110 egyén, miből következik, hogy a

kontinensi egyetemek között a tanító személyzet szá-

mát illetőleg a budapesti a harmadik helyet foglalja

el (Bécs 307; Berlin 9l52; Budapest, az öt helyettest

leszámítva, 9l05; Lipcse 173 stb.).
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Rendes tanár
Rendkivüli tanár _

Helyettes

8
1

2
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Rendes tanár
Rsndkiruli tanár _

Helyettes
Magántanár
Tanító _
'I'anársegéd

68
2 4

o

7 3

3
3 7

II. A J o g é s á l la m i. ka r b a m :

Rendes tanár 17
Rendkívűli tanár B
Magántanár 19

Ill. Az o r vo s i ka r b a n "

Rendes tanár 17
Rendkivüli tanár 11 .
Magántanár 25
'I'anársegéd 23

IV. A b ö lc s é s ze t i ka r b a n "

Rendes tanár
Hendkivuli tanár _
l\Iagántanár _
Helyettes _
Tanító _
Tanársegéd _

26

9

29

3
3

10

~. A tan u 1 Ó k Lé tsz á 111 a.

Az 188;3/4 tanév I. felében egyetemi hallgató volt 3451
a II. felében 315~.

A látogatottsagot tekintve, egyeternünk a kontinen-

sen a negyedik helyet foglalja el. Berlin 5960, Bécs

592921, Lipcse 3541, Budapest 3461, München

925920,stb.
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Ezek az egyes karok közt következőkép oszoltak

meg:
1. félév

Hittud. kar

Jog és államt. kar

Orvosi kar

Bölcsészeti kar _
Szűléssnö _

88

1612

1262

408

81

II. félév.

t:;6

1449

1177

370

76

Megjegyzendő, hogy a gyógyszerész-növendékek közül az első éve-
sek az 1. félévben 130, a II. félévben 123 a bölcsészeti karhoz; fl,

másodévesek az 1. félévben 106, a II. félévben 104 az orvosi karhoz

vannak bejegyezve.

Az egyes karoknál beírva volt tanulókon kivül a két

félévben hallgatott még jogi előadásokat négy hit és

öt bölcs. hallgató.

Orvosi tantárgyakat háromjog és 12 bölcs. hallgató.

Bölcsészettud. tárgyakat: 84 hittud., 942 jog- és

777orvoskari hallgató.

Az ujonnan beirottak száma volt:

Hittud.

Jogtuc1.

Orvosi
Bölcs. _

1. félév.

24

490

281
75

II. félév.

. ' j l

1:2

A tanulok számaránya vallás szerint, beleszámítva

a szülésznő ket is.
1. félév

1364

74

94,
349

488

Róm. kath.

Görög 1 )

Görög keleti

Ágostai bitvallású

Helvét

Unitárius _

Mózes vallású _

7
1075
3451

II. félév ..

1332

63

91

31:)

4 4 1

ti

JOJO
3158



Magyarországi __o
Horvát-tótországi _
A monarchia másik feléből
Más államokból..;

3::187

18
3?2
14

3451

a IL félévben

3101
16
27
14

3158.
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Születésiikro nézve volt:
az 1 . félévben

3. Az egyetemi hallgatók által befizetett tan-

d íj összege a lefolyt tanévben volt 136168 frt.

Az 1. félévben --- 7?295~.frt - kr.
A II. félévben 63214 f r t - kr.

mely összegből az állampénztárba 3u/o és helyettesítés csirnén
6750 f r t szolgáltatott be.

4. A tandíjak alóli felmentés volt: A7,
1 . fél é v ben

A jogi karban
Az orvosiban
A bölcsészetiben _

f r t 359:i:l.57

?2667.-
1319.85

A II. fél é v ben

A jogi karban
Az orvosiban _

A bölcsészetiben _

3826.73
2011.80
1440.07

összesen frt 14858.01.

4. Pál y a k é r d é s a lefolyt tanévre kitüzve volt

18, a melyekre összesen 19 pályamunka nyujtatott
be: ezek közül a

hittani karnal 150 f r t díjt nyert 2 m ü

a jogi 255 2
az OlTOFi karnál 270 I I 4 "
a bölcsészeti karnal 500 » 7 »

dicséretben 2 mű részesűlt.
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5. Utazási ösztöndíjakban a lefolyt tanév-

ben a következő 1~ jeles képzettségü leginkább vég-

zett tanulők részesültek:

írt 1200

1200
1000

1000

1000

Dr. Babes Vineze orvosi
Dr. Benezur Dénes 1)

Dr. Polgár Zsigmond orvosi
Dr. Gruber Zsigmond bölcs.
Dr. Roboz Zoltán
Dr. Örlei László és dr. Perényi József a nápolyi sta-

tizione zoologica intézet tanulmányozására kul-
dettek ki.

Dr. Pestik Otto orvosi _

Dr. Stein Aurél bölc".
Dr. Hoványi Gyula jogi
Dr. Jendráesik Ernő a Schordán-féle alapból
Dr. Konrád Jenő a Bene- féle alaplJól120 db. arany és írt

1000

1000

1000

1000

355

6. Szorgalmi d í j ak ú l kiosztattak:

A Szitányi alapból
A Schopper alapból _
A Csausz
Schordán
Holitser
Imre-Heseta
Schmidt
A beiktatási díjalapból a jogi karnál

f r t 242
252
400

420

6ü
140

30
300

Betegségi segély czímén:

A Pray- Fillinger- Laubhaimer alapitványból írt
A Kelemen alapból
A Kautz alapítványból _
A Stáhli-Bene-Schordán
A Mitterpacher-Hadali-féléböl __

88.-
8.40

120.-

540.-
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A hittud. karnal _
A jog és államt. karnál _
Az orvosi karnal _
A bölcsészeti kamál

f r t 1870.-
27245.60
18790.--
11530.-·
59435.60összesen

fordíttatott szegény és szorgahnas egyetemi tanulők

segélyezésére.

7. A mi a t a n u 1ó k s,zor gal mát és előmenete-
lét illeti, arra a leczkék, kórodák, laboratorinniok

látogatásából, de még inkább lLkiállott szigorlatok és

államvizsgálatok jelentékeny számából lehet követ-

keztetni.

A szigorlatok száma volt:

A hittud. karban _

A· "ll tIb jogtuc1. \ ---
Jog es a am . car an " 1 1 t 1 Ja am ue.

'. ( szigorlat
Az orVOSIkarban t 1 '" '1 te ovizsga a

A bölcsészeti karban:

20
4:~4
23

2:36
2RO

Gyógyszerész-szigorlat
Középtanodai tanárvizsgálat _

Ezenfölül a jogi karban

Első alapvizsgálat
:Jlásodik alapvizsgálat _
Jogtud. államvizsga _
Államtuc1.

182

364
381
19
29

Az egyetemi könyvtárat látogatták összesen
Az itt használt munkák száma volt _
A házon kívül _

35293
40883
3673
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8. A kiszolgáltatott tRQPONMLKJIHGFEDCBAI I d o l ' i 0 1 1 : 1e vel e k száma :

Hittudori
Egyházjogtudori

Jog és államtudományi

Jogtudományi

Államtuc10mányi ._

Orvostudori

Egyetemes orvostudori
Sebészbudori _

Bölcsészettudori _

Vegytudorrá _

I

4
151

1 4

:3

1

összesen- - __~271

A bölcsészeti karral kapcsolatban levő országoehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ko ze p is ko la i ta n á r vizs g á ló b izo t ts á g az 1883/4 tanév
tartama alatt 108 középiskolai tanári képesítő okle-
velet szolgáltatott ki.

Ezen kivül kisebb fokozatot nyertek, és pedig

Sziilészmesterit

Gyógyszerészmesterit _

Szulésznöit

2

72

130

Kiszolgáltatott továbbá:

A hittud. karban

A jog és államt. karban

Az orvosiban

A bölcsészetiben _

Végbizony.

1 4

4 1 2

1:37
10

57:3

:37

53

3
9:3ősszesen _

B) Különösebb személyi ügyek.

aj Kinevezés, k é p e s í t é s, felterjesztés,

meg biz at á s, se g é 1yez é s, sza bad s ágo 1á s.

Dr. Sc h o ltz Ag o s t m. tanár a felsőbb mennyiségtan

ny. 1 '. tanárává neveztetett.
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Dr.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa lla g i Ala d á r az egyetemes történelem új-

kori részének nyilvános rendkivüli tanárává nevez-

tetett.
Dr. Bo c h ko r K á r o h , czím és jelleggel felruházott

tanár nyilv. rendkiv. tanárrá neveztetett.
Dr. M a r n i .Ja l la b 1. szül. kórodai tanársegéd a sze-

gedi bábaképezde igazgató tanárává neveztetett.

Ba r a b á s Sá m u e l a könyvtárhoz neveztetett ki
könyvtártisztté.

Dr. Szá d e c zky La jo e Magyarország és Erdély XV. és
XVI. századi történelméből m. tanárrá képesíttetett,

Dr. Sc h u ia r tze r O tto a jogi karban a törvényszéki
elme- és lélektanból m. tanárrá képesíttetett.

Dr. H a c a » Ad o lf a bujakór és bőrgyógytanból m.
tanárrá képesíttetett.

Dr. Szil i Ad o lf a szemtükrészetből m. tanárrá
képesíttetett.

Dr. Sc lm u d H u q o a sebészeti mütéttanból m. ta-
nárrá képesíttetett.

Dr. Ta ká c s L a J o s és dr. C ; ; i l la g G yu la jogkari m.

tanárok, az első ny. rk. tanári czím és jelleggel,
utóbbi pedig ny. ok. tanári czímmel ruháztattak fel.

Felterjesztés történt Dr. R e g é c zi N a g y Im r é n e k,

valamint Dr. Ba b e s Vic to r l1 a k ny. rk. tanárrá leendő

kineveztetése iránt; - nem különben az iránt is,

hogy Dr. M ú lle r K á lm á n és Dr. Ré c ze y Im r e magán
tanároknak a rk. tanári czím adassék meg.

Dr. AJ ta i Sá n d o ? " r. tanár a bpesti törvényszék te-

rületén megbizatott a törvényszéki orvosi teendőkkel.

Dr. Tö r ö k Au r é l tanár részére a boroszlói anthro-

pologiai congressusban való részvétel czéljából ~50

frt engedélyeztetett.
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Dr. Frohlich.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh O T tanár részére a pansi nemzet-

közi electromos congressusban való részvét czéljából
:)00 frt utalványoztatik.

Dr. J J ; le c lve c zky F 1 ' ig ye s rk. t. a németországi egye-

temeken berendezett sernináriumok tanulmányozása

czéljából 300 frt utazási segélyt kapott.

Dr. Sza d e c zlr y L a jo s egyetemi könyvtári tisztnek
100 frt segély lett engedélyezve.

Magántanárok javadalmazására a V. és Közoktatási

minister 3'200 forintot fordított, melyben kilenczen

részesültek, úgy mint :

Dr. Ár kö ü y J ó zs e ! orv. ___ f r t 500

Dr. P u s te in e r G yu la bölcs. 500

Dr. C sá r a d a J á n o s jogi ~OO

Dr. Sc h m id t G yö r g y orvosi 300

Dr. P u r je s z Z s ig r n o n d I I _ _ 300

Dr. F a r ka s G yu la . _ _ ._ 300

Dr. H e i1 1 1 ' ic h Ala jo s _ _o __ 300

D a llo s G yu la :300

Dr. P o s te in e - G yu la rendkivüli segélykép 500

D a llo s G yu la az angol nyelv és irodalom m. tanárának

betegségi költségeinek fedezésére 250 frt lett engedélyezve.

Dr. Sa la m o n F e r e n c e 1 '. tanár egészségi szempontból fél-

évi szabadságot nyert.

Általában véve is mondhatni, hogy az egyetemi

tanács a lefolyt évben az egyetemi hivatalnokok vagy

szolgák folyamodásait a valóban nem elégséges java-

dalmazás tekintetéből pártolólag tette át, azt a Köz-
oktatás ügyét vezető Minister ú r a légtöbb esetben

.tekintetbe vette.
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b ) Kitüntetések.

Dr. M a r c e a l i H e n r ik m. tanárRQPONMLKJIHGFEDCBA« Magyarország tör-

ténete II. József korában » czímü munkáját Ö Felsége

elfogadni méltóztatott.

Va n d r á k An d r á » eperjesi collegiumiigazgató tanár

a bölcsészeti kar felterjesztésére a tiszt. tudori ozím-

rnel ruháztatott fel,

Az e ,q ye tem i r e c to r t az 1885. évi orsz , általános

kiállítás elnöke az Ol'SZ. okt.-ügyi szakbizottság tag-

jává nevezte ki.

Szá s z K á 1 'o ly ministeri tanácsos és egyetemi m.
tanár a helvét vallású felekezet püspökévé választa-

tott meg.

Dr. Bo ka i J á n o s tanárnak a Ill. oszt. vaskoróna-

rend adományoztatott.

Dr. Bu d e n z J ó zs e / r. tanár 2 5 éves tanári és írói
működésének alkalmából a királyi tanácso si czímmel

díszíttetett fel.

D l' .K a u tz G yu la r. tanár az osztr. és magyar nem-

zeti bank magyarországi alkormányzójává neveztetett.
Országgyülési képviselőkké az egyetemi tanárok

közül kilenczen választattak meg: Dr. Ap á th y I s tvá n ,

Dr. Sá ,q liy G yn la , Dr. Szilá ,q yi D e zs ő , Dr. P u ls zky

A,q o s t , Dr. Lá n ,q La jo e rendes, An ta l G ? J ~ tla rk.,
Dr. D o b r á n s zky P é te r , m. tanár; valamint Dr. R0 1 n á n

Sá n d o r rendes és Dr. P u ls zky K á r ,) ly magán tanár

a bölcsészeti karból.

A tudományos Akademiában megválasztattak ren-
des tagúl 4, levelezőűl 8.

Rendes tagokúl

Dr. Ap á th y Is te /u i Dr. Be ö th .1 Z so l t

Dr. lVlih a lo vic s G é za Dr. T tie io r e io k E m il .



ZÁRBESZÉDE. 21

Levelezö tagokúl:

Dr.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o r á n yi F T ig ye s

Dr. P ló s z Sé s u lo r

Dr. H o r vá t Ár p á d .

Dr. H a m p é l J o e s e ]

Dr. Ba lla g i Ala d tu :

Dr. P ~ jé ? 'p a ta ky Lá s z ló

Dr. Szin n ye i J o e e e f.

Ugyancsak a m. tud. Akademia ez idei (1884. jun.

8.) nagygyülésén a Fáy-alapítványi rendkivüli díj Dr.

Ba lo g h K á lm á n RQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. t. munkajának «A ~agyar gyógy-

szerkönyv kommentárja» (2. kötet 1879.) it éltetett oda.

Külföldi elismerés részint érdernjelekben, részint

tagsági megválasztásokban a lefolyt évben az egye-

temi tanártestület több tagja irányában jelezhető ;

részletes adatok birtokában Dr. Le n h o s s é k J ó zs e f

tanár úr részéről vagyok, kinek eddigi kitüntetés ei a

következö öttel szaporodtak : a királyi spanyol «Ka-

tholikus Izabella» rend csillagos középkereszttel ; a

császári ozman « Medjidie » középkereszttel ; a badeni

nagyherczegi Oroszlán első osztályú lovagkereszttel ;

továbbá a philadelfiai «Numismatic and Antiquariau
Society» külső-, a brüsszeli « Société d' Anthropologie»

tiszteleti tagsági diplomájával.

e j Halálozások.

Halál által vesztette el az egyetemi személyzet a
következő három tagját:

Dr. D ie s e h e r J á n o s a szülészet nyugalmazott

tanára.

M lin ko J ó z: ; e ! egyetemi gazda-gondnek.
D o b o e s á n .~ i Ig n á e z könyvtári könyvkötő szolga, ki

38 évi szolgálata után kevéssel halála előtt nyugal-
mazva lett.
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Ill. Általános és különös egyetemi dologi ügyek.

A) Általános dologi ügyek.

Egyetemünk általános dologi ügyei között legkivá-

lóbb helyet az egyetemiRQPONMLKJIHGFEDCBAú j építkezések foglalnak el.

Rectori székfoglaló beszédemben szólottam az egye-

temi építkezés jelentőségéről, különösen azért, mert

míg felületesen tekintve találkoztak, kik abban csupán

ministeri kedvtelést voltak indíttatva látni, holott

alaposan vizsgál va az tűnik ki, hogy azt a modern

tanításmód lényegesen megkivánja.

Az imént m ú lt évben az orvosi tudományok részére

az üllői úti orvosi kar telepén ismét két nagyobbszerü

épület emelkedett: az egyikbe, mely homlokzatával az

ősz-utczára néz, az egyetem régi hatvani útczai épü-

letéből az 1. belgyógyászati klinika, a másikba, mely

aDCBAII. számú vagy orvoskari központi épületnek nevez-

tetik, már annál fogva is, hogy az üllői úton az I.
sebészeti és II. belgyógyklinikát köti össze, szintén

a hatvani útczai épületböl, a szemészeti klinika, va-

lamint a gyógyszertani, általános kórtani élet és

kórvegytani és törvényszéki orvostani intézetek és

tanszékek, valamint az orvoskari dékáni hivatal köl-
töztek be.

Az ezen épületekben legújabban elhelyezett inté-
zetek és klinikák újabbi taneszközök és müszerekkel

leendő felszerelésére utalványoztatott összesen 10000

frt, nevezetesen:

Az 1. belgyógykóroc1ának _
A szemészeti kórodának

A gyógyszertani intézetnek
Az élet és kórvegytani intézetnek _

_ _ _ f r t 2000

2000
:WOO
1500
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Az általános kórtani intézetnek
A törvényszéki orvostaniRQPONMLKJIHGFEDCBAI I

0.0 írt 1000
1500.

Nemkülönben fedél alatt állanak azon épületek is,

melyek az egyetem egykori növénykert jének terüle-

tén a muzeum-körut és az Eszterházy-utcza között

lévő természettudományi telep ének kiegészítését ké-

pezik, melyek a legújabb e téreni vívmányok szerint

berendezve, egyik büszkeségét képezendik nemcsak

tud. egyetemünknek, hanem a főváros, illetve a ha-

zának is. Ezen épületek egyike az Eszterházy-utczára

egy külön pavillon, melybe a physikai intézet jön;

másika azon monumentál épület, mely a főváros ezen

a szép épületek dolgában előkelő részének egyik leg-

sikerültebb díszét fogja képezni s a malynek földszint-

jén az ásvány és kőzettani, első emel etén az állattani,

másodikán pedig az anthropologiai palaeontologiai,

végre a növényboncz és élettani intézetek nyerend-

nek elhelyezést, és remélhetőleg két év mul va a mos-

tani nemcsak szűk es részben meg sem felelő, de

olyan helyiségekben vannak, melynek birása a jogi és

bölcsészeti kar égető szükségeinek fedezésére szol-

gálni lesz hivatva.
A jövő építkezések egyikének árnya van elővetve

egy ministeri leirat által, melyben az orvosi kart fel-

hívja, hogy üllői úti telepén a kórboncztani intézet

részére emelendő új épületre nézve adjon jelentést.

B) Különösebb dologi ügyek.

Az egyetemi tanítás és tanulás fejlődésének meg-

ítélésére igen kiváló mérvet szolgáltatnak mindazon

intézkedések, melyek a természettudományi és orvosi

szakoknál, mint a malyekből az egyetem fejlődésének
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szálai leginkább láthatólag terjednek szét, úgy szin-
tén az egyetemi könyvtárnál lesznek láthatókká.

Felterjesztést intézett a tanács az állat- és ásvány-

tani intézetelmél egy-egy második tanársegédi állomás
rendszeresítése iránt.

A paleontológiai tanszék mellé egy tanársegéd

rendszeresíttetett ; másrészt annak felszerelésére 1000
frt utalványoztatott.

Az anthropologiai intézet nagyobbítására a csilla-

gászati müszerek termének fele rendeztetett be s

annak folytatólagos felszerelésére szintén lett 1000

frt utalványozva.

Az általános kértani tanszék évi átalánya 800 frt-

ban állapíttatott meg.

A II. sebészeti tanszék taneszközeiré 1000 frt

engedélyeztetett.

Az elmekértani tanszék részére 500 frt folyó-

síttatott évi átalánykép és 900 frt müszerek s egye-
bekre.

A kórboncz és kórszövettani intézet felszereléséreRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 { 00 frt.

A közegészségtani intézet felszerelésére 900 frt.

A II. sebészeti tanszék részére müszerekre évi 150

frt engedélyeztetett.

Az elrnekórtani tanszék mellé egy gyakernoki állo-
más rendszeresítése kéretett.

A törvényszéki orvostan átalánya 400 frtra emel-
tetett.

A II. szül. és nögyógyászati tanszék évi átalanya

900 frtra emeltetett.

A gyógyszertani intézet évi átalanya 800 forintra

emeltetett.
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Az orvosi klinikákon ápolt betegek gyógyszerszám-

láj a tett 1400 frtot.
Egy egészenRQPONMLKJIHGFEDCBAú j és honunkra nézve nagy horderejű

intézet is életbe lett léptetve egyetemünkön, ez a

törvényhozás által rendszeresítetthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá s vá n yvízi e lem ző

á l lo m á s , melyre ideiglenesen a vegytani intézet azon

helyisége fordíttatik, mely eddig ideiglenes en dr. Len-

gyel Béla tanárnak volt átengedve, ki egyszersmind az

állomás ideiglenes vezetésével van megbízva, és kinek

a felszerelés költségeinek fedezésére 1000 frt lett ren-

delkezésére bocsátva.

Az egyetemi kö n yvtá T t illetőleg intézkedés történt,

hogy az olvasóterem a délelőtti órákban is nyitva
tartassék.

A könyvtár évi rendes átalánya nyolcz ezerről tíz

ezerre emeltetett.

A Mircse-féle könyvtár, melyet ezen hazánkfia

Olaszországban oly kiváló gonddal és szakismerettel

gyüjtött, halála bekövetkeztével, hogy egészen együtt

maradjon, az akadémia igénye 2000 frttal kielégíttet-

vén, mondhatni ezen az áron megszereztetett.
A V. és Közokt. minister a könyvtári hiányok pót-

lására megszavazott 15000 frtból a f . évre 3000 frtot

f olyósított.
A V. és Közokt. minister egy hírlap-könyvtár léte-

sítése czéljából elrendelé, hogyafővárosban levő

három nagy nyilvános könyvtárakban levő hirlapok

egymáshól kiegészíttessenek. A hírlapirodalom könyv-

táráúl a m. nemzeti Muzeum könyvtára találtatván

legalkalmasabbnak , a rendezés keresztülvitelével
Szinnyei József egyetemi kőnyvtárőr, mint e téren

specialistánk, lett megbízva.



26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD' SZABO J6ZSEF

Azon összegek, melyek a lefolyt tanévben az egye-

temi tanításra, tanszékek, intézetek és klinikák ellá-

tására, épületek fentartására és házi szükségletekre,

nemkülönben személyi járandóságok és nyugélvez-

mények czímén fordíttattak : összesen 541444 frtot

tettek ki; ezen összeghez az egyetem saját vagyoná-

nak jövedelme 1981 ~O frt, az állam 3433~4 frttal

járúlt.DCBA

IV. Egyetemünkre vonatkozó rendkivüli események.

A rendes folyamatú események közé bejutottak

olyanok is, a melyek esetlegesen vagy renden kívül

fellépőknek mondhatók, de méltók, hogy megemlít-

tessenek.
Ilyennek kell mondanorn rectorsági müködésem

legelső ügyszámát, melyben az akkor lelépő rector
Dr.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ c n d r a s e i l : J e n ő úr egyetemi korrnányzatáról

történt lelépese alkalmából « Élettani jutalomdíj 1) czí-
men 500 frt névértékű magyar papírjáradék kötvényt

küldött át, a mivel az orvoskari alapítványok száma

szaporodott.

Hasonló természetű véletlen jótétemény gyanánt

említhetem fel, hogy néhai Bu jo n o in c e J á n o sn é a

jog és orvostanhallgatók segélyegyletének egyenkint

320 frt ~~ krt hagyományozott.

Egyik jeles elhalt egyetemi tanár H o n xu n I s tvá n

emlékére Székesfehérvár város hatósága ünnepélyt

rendezett, melyre az Egyetem is kapván meghívást,
ked ves kötelességének tartotta azon magát képvisel-

tetni, hogy elhunyt úttörő jelesünk iránt érzett ke-

gyeletének kifejezést adjon.
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Itt adok helyet azon nevezetes eseménynek, hogy

az edinburgi egyetem fennállásának három százados

jubileumára a világ nevezetesebb egyetemeit colle-

giumait és tudományos testiileteit megbíván, ezek

között egyetemilnk is fel lett kérve, hogy egy tagja

által képviseltesse magát. A tanács határozatából

nekem, mint rectornak, jutott a szerencse az 1884

ápril 15-18 (a husvé.ti szünetben) tartott ünnepé-

lyen az edinburgi egyetemet üdvözölni egy oly fényes

egyetemi gyülekezetben a világ minden részéből,

melyhez hasonló, iniként az edinburgi egyetem most
nem rég érkezett köszönő levele kifejezi, eddig sem-

miféle egyetemi ünnepélyker nem volt látható. Egye-

temünlmek niegküldötték a mostani állandó elnök

(principal) Sir Alexander Grant által két vaskos kötet-
ben írt történelmet,RQPONMLKJIHGFEDCBA* melyben nemcsak ezen' egye-

temnek, de általában a felsőbb tanítás fejlődésének

menete érdekesen van ecseteIve, s kimutatva, hogy az

edinburgi egyetem, különösen az orvosi karának

jelessége által, jelenleg nemcsak Anglianak a legszá-

mosabb tanuló által látogatott egyeteme, de általában

a kontinens egyetemeit is oda számítva, a Berlin és

Bécs után következö három legnépesebb egyetemek

sorába (Edinburg, Lipcse, Budapest) tartozik. Az

ünnepély egyik intézkedése volt a meghívottakból

többeknek tiszteleti doctorságot conferálni olyan tu-

dományos csoportokból. a melyekből a kari alapsza-

bályok értelmében a doctori czím « tantum honorís

causa» adatik, ilyen a tbeologiai meg a jogi kar, a

,;, 'I'he Story of tbe University of Edinburgh, during its first tbree

hundred years, by Sir Alexander Grant, Eart. with illustrations.
In 2 volumes. London, Longmans, Green, and Co 1884.
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meJyeknél examinátió által csak a kisebb fokozatok

(magister, bachelor) nyerhetők el. Mint egyike az ős

edinburgi egyetem tiszteleti doctorainak jelenek meg,

hódolatomnak teljes kifejezést adván a régi institutiók

azon tiszteletben tartása iránt, mely nem csak Ang-

liában, ezen kiválólag conservativnek elismert népnél,

de meglepetésemre a kontinens jelen volt csaknem

minden képviselőjénel abban mutatkozott, hogy ezen

egyetemi ünnepélyre a mult századból fenmaradt
egyetemi disz-öltönyökben jelentek meg.

A budapesti egyetem első ünnepélves megnvitása alkalmával
(1780) még díszöltönyben jelent meg a «senatus magistratus-

que academious», miként azt egyazon időből fenmaradott és
a rectori szobában lógó érdekes tollrajz, Schmutzer Jakab a
bécsi rajz- és rézmetszö-akademia híres igazgatója - és az
összes rajztanodák főigazgatójától megörökítette. Állott eg;'
reverenda-féle zárt ruhából, felül egy gallérral (epomis), minő
körülbelül a kanonoknak van, és egy olyanforma négyszögletű
fövegből, mint a világi papok viselnek. A tanároké sötétveres
damaszk selyem, a dékánoké és a reetoré bársony, a föveg

(biretum) pedig sötétveres volt. Pauler történelmi munkájában
olvassuk, hogy József császár idejében Bécsben Sonnenfels
tanár tanácsara ezen öltöny császári rendelettel eltöröltetett
azon szempontból, hogv az egyetemről az egyházi színezet még
az öltönyben is elháríttassék. Ezen öltönyt az egvetem vette,
és csak meghatározott ünnepelveken vették fel. A Bécsben
történt eltörlést követte egy rendelet, maly szerint azok Budán

és Pozsonyban is eladattak éppen 100 évvel ezelőtt (1784.).
Edinburgban különös érdekkel néztem a krakói egyetem

képviselőjét, Straszeczky Mór,RQPONMLKJIHGFEDCBAf t bölcsészet és predagogia tanárát,

ki az egyetemi ünnepeken egyetemi, a világiakon nemzeti ékes
díszruhájában jelent meg. Az egyetemi egészen megfelelt sza-
básra nézve a mi eltörölt egyetemi díszöltönyüuknek. Az övé

mint a bölcsészeti kar tagjáé világos kék bársonyból volt min-
den részében. lerakó csak későbben lévén békebelezve az osz-
trák monarchiába, a József császári rendelet hatásától menten
megtartotta e régi egyetemi hagyományt.
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Nálunk a pedellek talárszerű öltőnye megmaradott egész a

hatvanas évekig,RQPONMLKJIHGFEDCBAJ 862-ben azokat is megszüntették s helyébe
.magyaros gnnyát kaptak, melynek izléses volta igen kifogás
alá eshetőnek találtatván, Toldy rectorsága alatt (1872) a
rnostani díssesebbel lett kicseiélve.

Nékem személyesen utóbb egy bronz-érmet kül-

döttek emlékül ezen felirattal: « Universitas Acade-

mica Edinburgensis Annum 'I'ercentesimum feli citer

exactum celebrat A. D. MDCCCLXXXIV.». Egy más

levélben . pedig felkél' az Edinburgi Egyetem, hogy

köszönetemet fejezzem ki a Bndapesti Egyetemnek,

hogy a hűromszázados ünnepélyre magát képvisel-

tette és üdvözlő iratá által is megtisztelte.

Két nap előtt egy levélben a correcturáját küldöt-

ték meg az általam átadott üdvözlő iratnak. * * MindenDCBA

':' Prof. Dr. J. Szabó.

Sir, We the unc1ersignec1,in name of the University of Edinburgh,
respectfully request that you will convey an expression of our cordial

thanks to the University of Budapest for their courtesy and kindness in
deputing you as their Delegate to attend the Tercentenary Festival
of the University of Edinburgh, and for the congratulatory address
with which, by your hands, they hononred the oecasion.

Owing to the friendly cooperatíon of the University of Budapest
and other celebratecl Societies, the 'I'ercentenary Festival became
the greatest Inter-Academioal and International gathering of distin-
guished men, that perhaps, the world has hitherto seen. A grateful
memory of that illustrious assemblage, and of those who composed
it, will ever be cherished by the University of Edinburgh.

We have the honcur to be, Sir, Your fenthful servants, John
Jnglis Chancellor, Stafford H. Northcote Rector, Alexander Grant
Princi pal. (1884, Mai.)

':,* Ünnepelt Tudomány-Egyetem! Értesítve sőt meghívás által

megtisztelve lévén a Budapesti Egyetem, hogy magát az Edinburgi
Egyetem háromszázados alapítási ünnepélyéri egy küldöttsége által

képviseltesse, az Egyetem Tanácsa ezen missióval az idei Bector
Maguificus Dr. Szabó József urat bízta meg, ki egyszersmind Egye-
temünk részéről üc1vözleti.inknek és legjobb kivánságainknak tol-

mácsa lesz.
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ilyen üdvözletet kinyomatnakRQPONMLKJIHGFEDCBA« Tercentenary Recurds»

ozím alatt, mi valóban érdekes gyüjtemény lesz.

A mienk mind a két nyelven latinúl és magyarúl

lesz kiad va.

Egyetemi életünk jelenségei közé számítandó a

viszony is más egyetemekhez. A képviseltetés külföldi

egyetemi ünnepélyeken minden esetre egy mindenkor

követendő intézkedés, de hogy egyetemünk a világ-
egyetemek kötelékébe jobban bele jöjjön, a tanács

gondoskodott, hogyatanrend ezután (úgy mint volt

a hatvanas évek elején) latin nyelven is nyomaesék
és a külföldi egyetemek közül különősen azoknak

megküldessék, kikkel e részben csereviszonyban

állunk.

Egyetemünk története, melynek megirasara a szá-

zados ünnepély alkalmával a tanács Dr.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a u le r T io a -

Szemünk előtt lebeg, hogy az Edinburgi Egyetemen az orvosi kar
már a XVIII. század teremtése s kezdettől fogva nem szünt annak
dicsősége lenni, honnét nem egyszer az összes tudományos világra
is fényt árasztott.

Azon szép emlék, melyet Robert Rollock, William Castatres, William
Robertson, Dávid Brewster és oly sok más jeles előd mai utódja mint
egy születési ajándékot nyujtott urbi et orbi, felette tanulságos an tárja
fel előttünk nem csak az Edinburgi, de az összes egyetemi élet fejlő-
dési menetének háromszázados mozzanatát, egész hosszú sorban tün-

tetvén fel az egyes szakek oly jeleseit, hogy azok bár mely Egyetem
büszkeségét képezték volna. Mindez a mai ünnepen a régi dicsőség
és a maig tartó jelesség magasztos tiszteletének érzetét költi fel ben-
nünk, és örömmel adunk annak őszinte kifejezést.

Nem hallgathat juk el végre a Challenger expeditiót sem. Szomoru
emlékezés annak szellemi szerzőjére, de dicső Angliára, melyre a
dicsőség az Edinburgi Egyetem közvetítése által háramlik.

Ily három század megvetette már alapját a következő jeles negye-
diknek, mi hogy szintén fényes eredményekkel folytatódjék és vég-
ződjék, a budapesti testvér-intézet részéről szivünkből ohajtjuk.

A budapesti Egyetem tanácsa Dr. S'Zabó József reetor,
Budapest 1884 mározius 31.
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d a r ő NagyméltóságH kerte fel, örvendetesen halad,

a mennyiben egy új a Ill. füzet sajtó alatt van s

azzal az első kötet befejezve lesz. Szabadjon itt a
szerzőnek. ki annyi teendője daczára időt szakít ezen

az egyetemünkre nézve oly fontos és annyira óhajtott

munkának megírására, az Egyetem részéről jelenleg

is köszönetet mondani.

Az évi történet eme előadott vázlatából örömmel

azt lehet kihozni, hogy a haladás útján jártunk. Az

eredmények közé tartozik a baj kuta.tása és felismerése

is azon czélhól, hogy arra majd a jövőben találtassék

ki az orvoslás és ez szintén több oldalról jelezhető.

Egyetemünk 104- ik éve, mely alatt annak élén
állani volt szerencsém, a jól lefolytak közé számí-

tandó, s ha a hatás tényezöit elemezve, az évenkinti

ismétlődés szemrehányásának teszem is ki magamat,

azt édes örömest tűröm el, mert ezen ismétlődés

csak egyoldali. A szerenesés összhatás tényezői

között legelőször is mély hálával kell megemlékeznem

a Vallás és Közoktatási k. m. minister Dr. TT (fo T t

Ág o s to n ú r ő nagyméltóságáról, ki nemcsak átérzi

hogy mi kell, de azt a gyakorlati lehetőség határai

között meg is teremti; megemlékezem tisztelt colle-

gáimról az egyetemi tanács tagjairól, kiknek támoga-

tása, fenkölt gondolkodása és tapintatos eljárása több
nehezebb kérdés megoldásánál simán átsegített; meg-

emlékszem az egyetemi központi hivatalok vezetőitől,

kik mint állandó közegek hosszas tapasztalatuk biztos

támaszávaI állottak mindenkor készségesen rendelke-

zésre; megemlékezem végre a fiatalságról, melynek

kellő magatartása az év szerencséjének egyik fő

tényezője. Itt lehetetlen meg nem említenern a buda-
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pesti egyetemi ifjúság életében fejlődésnek indúlt

azon vonást, hogy különbözö czélú szervezett társasá-

gok alakuiván részint a tudomány és müegyetemi

olvasókör az ő elágazásaival, részint a négy rendbeli

segitő s részben önképző egyesület, ezen társaságok

vezetésére maga az ifjúság választja a kiválókat, kik

jelenleg, hogy úgy mondjam, tón-adok a tanulóság

zöm ére nézve, s valamint egyrészt csak jó példával

járnak elő, úgy másrészt a néha lappangó fonák

áramlatok kellő kerékvágásba hozatalára nézve is a

legalkalmasabb, legkészségesebb és a leghatályosabb

organumoknak válnak be.
Ezzel az én rectorsági évem is a történelemé lett,

s ezen méltóság díszes jelvényeit: az 1. Ferencz

császár és király által (1818) ajándékozott lánczot,

valamint.RQPONMLKJIHGFEDCBAl l , Pázmán Péter által reánk maradott, igen

közel harmadfél százados jogart átadom a soros hit-

tani kar azon tagjának, kit a választó bizottság a

megkezdődő tanévre az egyetem élére állított, s kinek

mult ja biztosítékúl szolgál arra, hogy a benne helye-

zett várakozások teljesedésbe mennek.
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AZ EGYETEMI TANAROK ÉS TANIT6K

IROD-"-~LMIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, ,
MUNI(ASSAGA

A Z 1882/83. 'r A N E V B E N .

r . HITTUDOMÁNYI KAR.

Dr. BREZNAY BÉLA R. T.

Szerkesztette: l .azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAReligio ez. egyházi és irodalmi folyóira-
tot heti két számmal, évi 104 íven.

92.A Kath. Theoloqiai folyóiratot évi !~füzetben, 4g íven.
Irodalmi dolgozatai ebben a két folyóiratban jelentek meg.

Dr. ASCHENBRIER ANT.\.L H. T.

1. Birálat Dr. Kováts GyulaTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Hcízasscígkötés Magyar-
orezaqon. czímű munkája felett. Kath. Theol. Folyóirat 1883,
415-!~35. l.

2. Új [oqás a polgáTi házasság dolgában. Religio. 1884,

1. 7., 8., 9. sz.

Dr. K.\.NYURSZKY GYÖRGY Bk. T.

1. A Katholihts Theologiai F'olyóiTCltszerkesztőtál'sa volt.
2. Több folyóiratban és napilap ban ezikkeket, tanulmá-

nyokat írt.
3
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:1.Egy nagyobb keleti nyelvészeti munkának - mely terje-
c1elménélfogva csak pál' év mulva fog megjelenhetni - őssze-

állításáyal foglalkozott.

Dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY A L ó S D IO K H. T.

1. _- .LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArózsafüzér. (Vnllásbőlcseleti elmélkedés. A « Religio »

október hó 6-ikáról kelt [28-il~J számában.)
2. A rozsafúzé: eredete és. szerzőj!'. (Egyháztörténeti érte-

kezés a «Kath. theologiai fdlyóirat» ll. évfolyama számára.)

3. Dr. Andr. Brüll: Der erste Brief des Clemens ron Rom
an die Kerinther un d. seine qeschicluliche Bedcutunq. (Biralat
a «Kath. theol. folyóirat» ll. évfolyamában.)

4. Az alkohol, mini számítási tényező. (Társaclalomtani
elmefuttatás. -ó. A ((Magyar Állam o) 188-i. február 19-dib
[49.J számában.)

5. r » . ZáclOl'iEy. János: Sinuaqma 'Theol. fundamentalis.
(Birálat f t «Religio» 1884. I. félévi 16., 17. és l Svdiki szá-

maiban.)
6. Fensőbb homiliak. Dr. Karsch Lolliontól. (Birálat. ((lYIa-

gyal' Állam)) 1884· . május ::10-ki számának tárczarovatában.)

7. 'Tá?"sclllalomtudomány ... stb. Irta Cs. M. Budapest.
1883. (Bírálat a ((Magyal' Állam}) 1884-. szeptember 6-iki szá-
mának tárczájában.)

8. BosiC/h Israel (Izrael üdve). Irta Erdélyi Ferencz. (Bi-
rálatos ismertetés a «Magyar Állam)) 1884-iki szept. 20-iki
számának tárczájriban.)

Ezeken kiviil több, többé-kevésbbé tudományos színezetü
dolgozat, hozzászólás és ismertetés a «Magyar Állam)} egyete-
mes napilap hasábjain és tárczarovatában.

r». 'YOLAFEA NANDOR H. T.

1. A haz((fiság erénye ci kath. egyházban kiváló tekintettel
aquinói szt. Tamásra. «Kath. Theol. Folyóirat.» 1883. Ill. és
IV. füz. Kűlőnlonyornat, Budapest, 188;i. 61 1.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . Sigillll7n sacr. confessionis. «Havi Kőslőny» , 'I'emesvár.
1883. okt. nov. decz. füzet.
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3. Dr. Bita D.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kath. egyház isteni szeriezete. Budapest.
1883. Ismertetve a «Religio» 18HB.II. félév 24. számában.

4. Gonzalez, Tanulmányok aquino szt. Tamás bölcsészeté-
1'51. Budapest, 1883. Ismertetve a « Magyal' Korona» 1883.
342. 343. sz. decz. 15. 16.

5. UgyanezenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű ismertetése ((Tájékozó)' egyházi folyóirat,
Budapest 1884. január és februári fúzetében.

6. Max. Bardesono. Qui est-Elle? Turin 188;). IsmertetveTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« 1 \ 1 1 . Állam)) 188:~. 308. sz. nov. J O.

7: Jac. Tirani Missionariu« seu vir aposiolicus, Turin
1883. Ismertetve ugyanott.

8. Ammoni L. Elemeuta philosophiae christ. Roma 188J.
Ismertetve (11\1. Korona» 1893. 350. sz. decz. 23.

9. Lehmann, Kath. leqényegyleti seinműuir, Budapest
1883. Ismertetve "M. Korona.» 1888. 321. sz. nov. 23. é;
«M. Állam)) J 883. 327. sz. nov. 2~).

Azonkiviil, mint a «Religio» kath. egyházi és irodalmi
folyóirat rendes belmunkatarsa, kőzőlt 82 - egyházi, iskolai
és társadalmi kérdésekre vonatkozó - czikket. - Úgyszintén
a «Kath. Hetilap» hasábjain szárnos irányesikket és rövidebb
irodalmi ismertetést közölt.

A «Monumenta Vaticana» (Budapest 1884) bevezetésének
egy részét latinra fordította.

II. JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR.

Dr. P A U L E R T IV A D A R B. T .

A budapesti rnar;ym' 7árályi tudomány-egyetern története.
Ill. füzet, (1. kőtet vége.) Budapest 1884.

Dr. ApÁTHY ISTvÁK B. T.

1. indokolás el maqua: kotelrni jog temezetének különös
részéhez; (Sajtó alatt.)

2. Anyagi és alaki táltójog. Második átdolgozott kiadás.
Budapest, 1884. Eggenberger.
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Dr. SCHNIERER ALADAR R. T.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A magyar biintetőtörvény magyarázata. Második átdolgo-
zott és bővitett kiadás (4i iv).

Di· . VÉCSEY T.UiÁS B. T.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . A gyiilekezési szabadság a mai alkotmányban. «Buda-
pesti Szemle» 89. szám 1884. május.

2. A mire a jogi oktatásnak legnagyobb sZLiksége van.
«Jogtudományi Kőzlőny» 1884. 20. szám.

3. Aemilius Papinianusrol felolvasá" am. t. Akademiá-

ban 1884. márcz. 10.

Dr. LANG LAJOS R. T •

.Magya1·ország Statisstikája. Keleti Károly és Jekelfalussy
József közremüködésével azerkeszti Láng Lajos. 1. kötet.

Magyarország népességi statisztikája, írta Láng Lajos és
JekelfalussyJóseef. Budapest 1884. Az Athenamm kiadása,
600 lap. 20 szines térképpel és :2 grafikai rajzzal.

Dr. CSILLAG GYULA Bk. T.

Telekkönyv és kataszter. (Budapest 1884.) Nyomatott a.
m. kir. egyetemi nyomdában.

Dolgozatok jogi s politikai lapokban s előadások a gazda-
kőrben.

KÖRÖSI JÓZSEFZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . T.

Önálló munkák.

Budapest fŐuá1'osa az 1881. évben. A népleírás és nép-
számlálás eredménye. Harmadik füzet. Budapest 1883. Báth
Mór. Ugyanaz német fordításban: Die Hauptstadi Budapest
im Jahre 1881. Besultale del' Volksbeschreibung und Volks-
záhlung. Drittes Heft. Berlin 1883. Puttkammer und Műhl-

brecht.
Adalékok Honi-meque nemzeti:;égi monograjiájához. Bu-

dapest 1883. Báth Mór.
Budapest főváros elemi népiskoiai az 1873/4-1876/7
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iskolai években, Budapest 1883, Báth Mór. Ugyanez német
fordításban:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADie öff'el1tlichel1 Volksschulen. der Hauptstadt
Budapest in den Schuljahren 1873/4-187617, Berlin 1883,
Putkamrner und Miihlbrecht.

Budapest ,f'ővá?'os elemi népiskolai az 1877;8-1880/1
iskolai években, Budapest 1884, Báth Mór. Ugyanez német
fordításban: Die öffe7ltlichen Volksschulen der Hauptstadt
Budapest in den Schuljahren 1877/8-1880/1. Bsrlin 1884.
Puttkammer und Műhlbrecht.

Ért eke z é sek.

Der Haushalt europtiisclier Groesstadte. Megjelent a
«Finanz-Archiv» 1. évfolyamának 1. füzetében.

Der EinJiuss von Wohllwbenheú und Wohnoeríuilmissen.
auf Sterblichkeit und Todesursachcn mit besonderer Bernek-
sichtigung del' infectiösen Krankheiten. Stuttgart 1884,. Ferdi-
nand Enke. (A berlini egészségügyi kiállításon olvastatott fel.)

Könyv ismeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr t e té se k .

A I I Statistische Monatschrift- X. évfolyamának 1. fuze-

tében : Dr. Pisztóry Mór: Az osztrák.maquar monarchia

$tatisztiká,ja. 9!. kiadás. Pozsony 1884. Stampfel.
A «Jahrbücher fül' Nationalőkonomie und Statistik» VIllo

kőtetének 1, és 2. fiizetében : Dr. V. John: Der Name Sta-
tistik Bern 1883. Wyss.

A Schmoller- féle I I J ahrbuch fül' Gesetagebung, Verwaltung
und Bechtspflege des Deutschen Reichs» 1884. évi folyamában
Dr. V. John: Geschichte der Statistik. 1. Theil. Stuttgar]
1884. Enke.

Sze r k esz t é S.

Statisztika.i havi füzetek, Kiadja a fővárosi statisztikai
hivatal. XII. évfolyam.

Budapest fővá?'os statisztikai lucatalának heti kim uta-
tásai. XII. évfolyam .

Bulletin. hebdomadaire de statisiique inienuuionale. (Villes
du sud-est de l'Europe) VII, année.

Bulletin anmuel des finances des qrandes »illee. V. année.
Budapest, Ráth. Paris, Guillaumin.
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Dr. CSIKY KÁLMÁN M. T.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maqttar alkotmány tan és jogi ismeretek kézikönyve
polgári és elemi tanítóképezdék és tanítók számára. Második,
javított és azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b törvények figyelembevételével átdolgozott
kiadás. Budapest 18~4.

lll. ORVOSTUDOMÁNYI KAR.

Dr. LENHOSSÉK JÓZSEF R. T.

Die Ausqrobunqen. zu Szeqed-Öthalom in Unqar«, nament-
lich die in den dortigen urmagyarischen, alt-rőmischen und
kelfischen Grábern aufgefundenen Skelete, darunter ein sphe-
nocephaler und katarrhiner hyperchamaecepha.ler Schadel,
ferner ein dritter und vierter kűnstlich verbiideter makroce-
phaler Schadel aus Ó-Szőny und Pancsova in Ungarn. 8 fény-
nyomatú táblával, egy szinezett kőnyomatú térrajzzal, 3 ón-

nyomatú táblával és a szövegben 10 fametszntte1. 263 lap.

Ugyanezen munka tavaly megjelent magyal' nyelven a m .•
tud. Akadémia kiadványaként 5 fénynyomatú táblával, 1 szí-
nezett kőnyomatú térrajzzal és a szövegben 7 fametszettel.

141 lap.

188:1/4-iki tanév alatt a II, belgyógyászati kórodáról meg-

jelent tudományos munkálatok.

KOR.iNn FRIGYES tr. :
1. Előadás a 'májlüktetésnek egy ritka esetéről. Ohl 50-ik

szám 188:3.évf.
t. Rohadó horqlobnak maró higany beléqzések utáni gyó-

gyulása. Oh1. 5~. sz. 1883. évf.
3. Adat ct rosionsjás uuiálob koitanához. Oh1. 12. és 14. sz.

1884. évf.

Közlemények Korányi tanár kórodájából.

BÓIL-I.! ÁRPÁD tr.:

Tabes sorsalis. Légenysavas ezűst belső adagjaira' tüneti
gyógyulás. Oh1. 43. sz. 188:3. évf.
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Refiectol'ia epilepsia 9yó1yült esete. Oh1. í7, sz, J 883. .évf.

STERN SüIU tr. :

A kettős szívlökésről. Ohl. ~. és G. sz, 1884. évf.

TAKÁCSENDREZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm . tanár:

Agybeli véTömleny, agy és Clqyluíl'tyalob egy esete, Oh1.
18. sz, 188-1.. évf.

Insxr ARTÚRtr. :

A !lúgysze1'velc gúmőkó1:júl1Clk korismézése két eset Lopesán.
ObI. ~G, és 27. sz. 1884" évf.

Heveny phosphonnérqezée esete. Gyógyulás, Oh1. 29. sz.

Zt61, Diagnostik der Tnberculo:;e dcs Hamapparaies.
«Wiener med, Pres-ei 36, és 37. sz, [88'~.

HIRSCHLER ÁGOSTONtr. :

Hemichorea posthemipleqica esete. Oh1. 36. sz. 1884.

Dr. BÓKAIJÁNOSR T.
igazgatása alatt álló Stefánia 1yennekkóI'ház irodalmi

műkődése az 1883/i--diki tanévben:

l. Dr. ifj. BÓKAIJÁNOS Gyel'lne7ckórházi Casuisuka. «Or-

vosi Hetilap» 1884.

2. Dr. ifj. BÓKAIJÁNOS, A pesti szcgényuyennekkó1'ház tÖ1'-
ténete. «Orvosi Hetilap» 188L

3. Dr. ifj. BÓKAI JÁNOS. Chorea minor, Arsen. Behand-
lung, Herpes Zoster. «Jahrbuch fúl' Kinderheilkunde: 1884.

B. XXI. H. 4-,

4. Dr. :ERŐSSGYULA, Über simulirte Krankheiien. bei Jún-
'der. ((Jahrbuch fül' Kinderheilk.» Bel. XXI. H. 4.

Dr. FODORJÓZSEF R. T.

A lakásoiszonqck befolyása a cholera és typht6S euerjedésa».
Értekezések a term. tudományok köréből ; kiadja a m. t. aka-

demia; XIV. kőt, II. sz. 1884.

Buclapest csaiornázása. Előadás a m. mérnők- építész-

egyesület szakülésén. A m, mérnök- és építészegyesület kőzlő-

nyében, 1884.

Budapest csaiomázosa. Előadás a k, m. orvosegylet szak-

iilésén. ((Közegészségügy'" [884.
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A lakásiigy Budapesten. «Kőzegészségiigy» , 1883.

A budapesti vízvezeték. ((Közegészségügy, 1883.

Ezeken kívül tárczaczikkek, birálatok, népszerű értekezések

a «Kőzegészaégűgy», a «Deutsche Vierteljahrssehrift fiir öffent-

liche Gesundheitspflege», a «Term. tud. Kőzlőny», a «Nemzet»

a «Neues Pester Journal» hasábjain.

Szerkeszti azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I Orvosi Hetilap», « Közegészségügy és törvény-

széki orvostam czimű melléklapját, továbbá (Szily Kálmánnal

és Paszlavszky Józseffel együttesen) a «Természettudományi

Kőzlőnys-t (és (Paszlaxszky J6zseffel együttesen a «Népszerü

'I'ermészettudományi Előadások Gyűjteményét.»

Dr. FRANK Ö D Ö K tanársegédtől megjelent:

Fertőző anyagok viselkedése emésztő nedcekkel szemben.
((Közegészségügy'), 1884.

Ugyanaz németűl. ((Deutsche mec1ic. Wochenschr. 1), J 884· .

Magym'ország népesedési mozgalma 1880-1882-ben,
((Közegészségügy)), L..84· . •

Ezeken kíviil írt tarczaczikkeket, bírálatot, ismertetést f t

« Kőzegészaégűgy» -ben.

Dr. STEINER S ..\1lU irodalmi mnnkálkodása:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vízvezető ólomcsövehől. Előadás a k. m. természettudo-

mányi Társulat szakulésén, « Közegészségügy 1883, és kivo-

natban a ((Term. Tud. Kőzlőny 1 ) - ben.

Ónozott főzőedényehől. Előadás a 'I'erm. Tud. Társulat

szakiile- én. «Közegéezaégiigy». 188'4.

Dr. TURY SÁNDOR:

A kereskedésbeli áscányvizekről. Előadás a Term. Tud.

'I'ársulat szakülésén. «Közegészségügy 1 ) . 1884.

Dr. SCHULEKVIL:.\IOSB. T.

1 . Die optischen Verhalmisu: bei Doppelpupiuen. Grae-

fe's «Archivf iir Ophthalm. lj XXVIlI., Ill. Abth. pag. 108-182.

2 . A redustio bulbi értékéről. Az «Orvosi Hetilap» «Sze-

mészet» mellékletében 188:1. évi ő. sz. és J884. évi 2. sz.
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3. Egyszenú cakság kérdése. Felüh-élemény. ((Szemészeti>

1884. évi 3. sz.

4. Szerkeszti az «Orvosi Hetilap» «Szemészet» mellékletét.

Munkálatok az egyetemi szemklinikából:

5. BAUMERTH GYULA. A jequirity gyógyhatásCl ci szemcsés
kötőhártyalobnál. Egyetemi pályaclíjt nyert mű. ((Szemészet»

1884. évi 4. és 5. sz.

6. CRENICEANU GYÖRGY cll'. Cataracia tm umatica partialis

egy ritkább esete. ((Szemészet)) 1884:. évi :3. sz.

7. CSAPODI IST VAN dr. Kicú láaii nagy id egen test a szem-

ben. ((Szemészet)) 1883. évi 6. sz.

8. CSAPODI ISTVAN cll'. A .Jequirity-riíl és hatása módJáról.

«Szemészet: 1884,. évi 2. és 3. sz.

g. CSAPODI ISTVÁN dr. A massage a szemészethen. ((Szemé-

s z e t» 1884~. évi 3. és 4. sz.

lO. CSAPODI ISTVAN clr. Az első üvegtestbeli cystice1'Cus

NlCigyCl1'Q1'szágba17. « Szemés~et))1884. évi 4~.sz.

11. JUHAsz LAJOS dr. Uti levelek.' Hollandia, Sduiei».
«Szemészet» 1883. évi 5. és 6. sz.

12. KARAFIATH MÁRIUS dr. Adatok az ítjszülöttek blenmor-
.rhoeáqámak prophulaxisához, «Szsmészet» 1883. évi 5~ sz.

13. KARAFIÁTH 1HRIUS dr. ATczorbánczból keletkezett pe-

riorbitui« egy esete)' exophthalmus, Cornea fekély, iridokyklitis

és hályog-képződés. Gyógyulás. ((Szemészet» 1883. évi 6. sz.

és 1884. évi 1. sz.

14. KARAFlkrH I\ifÁRIUS dr. Havivérzés elmaradása által
feltételezett mequakulá«, heveny papillo-reiuiuisscl- «Szeme-

szet. 1884. évi 1. sz.

15. KARAFIÁTH MÁRIUS dr. Orbánczból keletkezett perior-
bititis egy ítjabb esete. «Szemészet. 1884. éyi 3. sz.

16. KmAFIATH MÁRIUS ck Erdekes szemsérülés lövés ko-

vetkeztében. ((Szemészet)) 1884. évi :3. sz.

17. OTTAVAIGNAcz dr. Tapasztalatok a hydra1'gyntm oxy-
daium flavumos szemkenőcsről. ((Szemészet» 1884. évi 1. sz.

18. OTTAVAIGNÁCZ dr. Kődamb a lencsében. ((Szemészet»

1884. évi 3. sz.
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19. OTTAVAIGN..\CZ ch.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pilocarpin. és az atropin. alkal-
mazása a cornea és a sclera sebeinek gyÍlgyításánál. «Szemé-
szet» 1884. évi 4. sz.

?20. SZABÓ GYÖRGY dr. Vizsgálatok a gel'inczesek ideghá1'-
tyájának [estenues epitheliwnál'ól. «Szemészet» 1883. évi G.
és 6. sz., és 188~,. évi 1. sz.

31. Szabó György, Ottava Ignáez, Creniceanu György,

Csapedi István, Karafiáth Marius, Zehery István doctorok.

Számos ismertetés. kivonat stb. a (C Szemész. II összes számaiban.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . 1\lIHALKQVICSGÉZA 1 1 ,.T .

Vizsgálatok a kiválasztó és ivarszervek fejlődéséről:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Az {fSL:cspk.Előleges közlemény. «Akademiai Értesítő».

1884.
2. Az iiarcsatoriuik c. llfutter-j"éle csoiek. Előleges kőzle-

mény. Ugyanott.

D r . KÉZ:lLI.RSZKY TIv.-\.D.m R T.

D r . SZABÓ DÉNES I. tanársegéd :

1 . Bublimat in del' GI'bnrtshilj"e. «Centralblatt f . Gynáko-
logie» 1884. Nr. 3.5.

:2. Közlemények Kézmárszky tm. egy. I. szül. és nőgyógy-

kóroclájából:

I. Sublimai mint feJ'tőztelenítö.
II. Kairin a gycl'))U'kúgyban.
ill. Cauju: sziicscarrat gátl'epedések egyesítésére. «Orvosi

Hetilap» 1884. évi :-38.és 39. sz.

D r . KENÉZY GYULAII. tanársegécl:

1 . Embolie der Lunqenschlaqader nach. de: Entbindung
bei Insufficicntia bicuspidalis. ((Centralblatt f . Gynakologie 1)

1884. Nr. 12.
2 . A tüdőütér emboliája a gyermekágyban. «Orvosi Heti-

lap» 1884. évi 1:3. sz.

D r . T A U F F E J H VILMOS 1 1 ,.T .

1. Adatok a. nők cast1'atiójanak tanához. 12 eset kap-

csán.



IRODAUlI ~IÜKÖDÉ~. 43zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. A rákos méh. teljes kiirtásának üjabb credméiutei öt

eset kapcsán.

Mindkét munkálat az «Orvosi HetilapZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl j hasábjaiban jelent

meg; németül pedig az első a berlini « Zeitschrift fül' Geburts-

hülfe und Gynaecologie «, a második az «Archiv fül' Gynaeco-

logie» szakfolyóiratokban lettek közölve.

Dr. HÖGYESENDRE H. T.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Adatok a hupnotizmus tÜl1e1l1én!feil1ek ismeretéhez. Elő-

adatott a 1\1. Tud. Akadémia J 884. februári lll. szakosztályi

ülésén. Ismertetése megjelent «Orvosi Hetilap» 1884.

2. A hypnotismus és fokozódott reflex ingerlékenység be-

mutatása hystero-epileptikus betegeken Laufenauer tanárral.

Előadatott és bemutattatott a budapesti kir. Orvosegyesűlet

1884. márczius 8-diki ülésén. Ismertetése megjelent «Orvosi

Hetilap». 1~84.

3. Több apró közlemény és tárcza a szakfolyóiratokban.

Dr. RUCODYTrvADAHBk. T.

Die Kanumiaosie und das Princip der bioloqisch-maiici-
nis chen Therapie. Berlin. Verlag von Otto Janke. 1884.

A Kanjomiosi« es a bioloqicus oroosszeri gyógytan alap-
elve. Dobrovszky és Franeke. Budapest. J 884.

Ugyanez a « Gyógyászat» -ban.

A lrir, tud. egyetemi elmekórtani tanszék személyzetének

1883/4 évi tudományos irodalmi műkődése.

I. Dr. LAUFENAUERKÁROLYtanár:

1 . Töredékek a kévodai elmeg.L/ógyászat kÖ?·éből. «Köz-

egészségi Kalauz». JO., ll., 12., 13., 14· ., 1 5 . sz.

2. Budapest öl1gyilko8Sági statisztikája. « Orvosi Hetilap I I .

Közegészségi melléklete. 2. sz.

3. Dr. Kraftt-Ebing .. llz ebnebeieqséqel« tankonsp:«. II. kötet.

Ford. Dr. L. K.

4. Liz emlékező tehetségről. Természettudományi társulat

kiadványai. VII. k.1:2. ~·üzet.
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5. A hypnotizmusvól. «Természettudományi Kőzlőny»,
Julius és augusztus havi füzet.

6. A hypnotizmus tuneménuei CI hystero-epileptiktts bete-
qekmél. Előadás az orvosegyletben. «Orvosi Hetilap» 20. sz.
(Kivonat. )

II. Dr. }\'[ORAVCSIK EMIL segédtanár :

Könyvismerteté ek és birálatok. «Orvosi HetilapZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l.

Ill. ZOF..\HL REZSŐ tiszteletbeli gyakornok:
Kőnyvismertetések, szemelvények. «Orvoai Hetilap 1 ) .

Dr. NAVRATIlJ I~IRE Rk. T.

Evi jelentés Navratil Imre tr. ny. rk. tanár, főorvos veze-
tése álatt álló sz. Rókus kőzkórházi II. sebészeti és gégészeti
osztályokról. Közli Diel Károly tr. alorvos. «Orvosi Heti-lap»
1884.9.,10.,15.16. sz.

Ugyanaz külőnlenyomatban. K. 8-r. 18 old. Budapest. Khór
és Weinnál. 1884.

Kőnyvismertetések és lapszemlék «OrvosiHetilap 1) 1883-
1884-.

Dr. SCHWnr~lER E R N Ő Bk. T.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Neurosen der Haut. Ziemssens «Handbueh del' speciel-
len Pathologie und 'I'herapie» XIY. B. II. Th. Leipzig. J 884.
p.1-89.

2. Bindeqeiccbs-Ncubildunqen. G. o. p. 421-461.
3. Augustinus, Bácsmequei, Balassa, Balogh Púl, Balsa-

retus. Biograph. Lexicon der hervorragendsten Aerzte etc.
,Yien und Leipzig. l883/IL

4 . A Puuriasis rubra universalis kórúméjéhez. «Orvosi
Hetilap» 1884. lL sz.

Ugyanez németül: «Pest. med. chir. Presse» J 884. 23. és
24. sz.

5. Zur Thempie d. schnoeren. Lupusformen. (1 Wien. med,
Wochenschrift» Nl'. 20, 21 és ~2. 1884-.

6. Handbuch der Hautkrankheiien. Y. H. v, Hebra. Birálat
a «Wiener mee1.Woch.» 1884.5. sz -ban.
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Dr. KÉTLI KÁROLY Rk. T.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A hernipteqia kiséretében. lellépő arczideqoénulás kórjelző
értékéről. L. «Orvosi Hetilap)) 1884. ~2. sz.

Kúlönlenyomatban is megjelent.

Dr. THA~HOFFER LAJOS Bk. T.

1. Ol úlegvégkésznlék a »ékonuoéiben. Budapesti «Orvosi
Hetilap» 188:3. - Ugyanez németül a «Centralblatt fúr d.
mediz. WissenschaftenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» czimű folyóiratban. Berlin 1883.

2. Az összehasonlító élet- ésszoteuan alapvonalai. A nagy-
méltóságú főldmivelés, ipar és kereskedelmi miníszterium meg-
bízásából. J 96 fametszettel. 668 lap. Budapest, 188:3.

Ugyanez a kővetkező czirnen : G-nL7ulznge der cereleichen-
den Physiologie und Histologie nyomtatás alatt.

Dr. ANTAL GÉZA Rk. T.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . A massage alkalmazása kallosue húgycs(Jszükület tágí-
tásámál: ((Orvosi Hetilap» 1884. 1:3. sz.

2. Die Amccndunq der Massaqe bei der kallásen. Strictur
der Hamrolue. «Centralblatt fül' Chirurgie» 1884. Nr. 2:3.

:3.Adatok ti hasmnszéshez. «Orvosi Hetilap» 1884. :30. sz.
'Előadatott a budapesti kir, orvosegylet 1884. junius hó ~H-én
tartott rendes ülésében.

Dr. STIIJLER BERTALAN Bk. T.

Adatok ct has daga naiok köréből. « Orvosi Hetilap» 47. sz.
Beurdqe zur Casuistik de: Bauchiumoren: ((Pester meel.

chir, Presse.» 1884.
Az ideges gyomorbántalmak. 1884. _-\ magyar orvosi

könyvkiadó társulat kiadása. 8-1'. 158 1.
Dic neniosen Jlagenkrankheiten. Stuttgart. Ferd. Enke.

1884. 8-1'. 202 1.

Dr. BEGÉCZY .NAGYhIRE Bk. T.

1 . A folyadékok áramlása hadszálcsö-uekben. «Orvosi

Hetilap)J 188:3. 52. sz.
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2. A [chérmjc oldatok átsziuirqásáró], «Orvosi Hetilap»

1884. J. sz.

3. Dbe?' die lJipús1'011 de: E1'weisslösUl1[)el1. Pflűgers «Ar-

chiv f . el. ges. Physiol.» 1884.

4. A rérnuomús állandóságának oka. «Orvosi Hetilap»TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 8 , i.

Dr. l\lÜLLER KÁL~JÁK Bk. T.

AZ'iitérkeményedés tanának jelen állásúTól. «Örvosi Heti-

lap» 188:3.
A qy01lwr túr/,ulás1' riseonuainal: kÓTismerő értéke. «Orvosi

Hetilap)) j l:- '8 '\ . .

Dr. BATIZFALVY SÁMUEL M. T.

É á jelentés budapesti orcos-eebészeti és orthapaediai ma-

gúngyógyintézetének XXV-ik éci működéséről.
Emlékirat a 'fárosl'igeti artézi kút állando liiTcl~jének

létrehozaus lárÓl.
Visszapillantá» XX T éves gyógyintézetének jubileuma

alkalmából 1884.

Dr. CSATÁRY LAJOS lU. T.

1 . Eci Jelentés az orszános közegeszséqi tanács műkodésé-

T é r I . « Orvosi Hetilap»,
2. Evi jelentés a m. ki?'. állameasutak betegsegélyező inté-

zetének működéséről.
3. A műbov tá?'gyában hozott tÖ1"l;ényJcl'L'aslafról. «Nemzet.»
IL A cholera kérdéséhez. «Xemzet».

5. Amerikai rcpressaliák. «Nemzet».

6. Seázadunk sa közegeszségligy. «Egyetértés».

7. Közegészségügyiink rezetése s a császári német kozeqész-
ségügyi hivatal. « Egyetértés».

8 , Mesure« centre la propaqation des maladies syphili-
tiques. « Joumal d'hygiene». Paris.

9. La Hiqienc en los caminos de Hú'r 'J 'o. «(El, Diario»,
Buenos Ayres.
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Dr. VEREBÉLY LÁSZLÓ M. '1'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ectopia vesicae uriturnae mütett esetének rővid ismerte-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t éssel járó bemutatása a m. k. orvosegyletben. «Orv. Hetilap".

Dr. ELISCHER Gy. 1\1. T.

Értesítések a f f Centralbiatt fül' Gynaecologie» -ben.

Értesíté;;ek és bírálatok a «Pester msdiz. chir. Presse» -ben.

lel. Dr. PURJESZ ZSIGlIlOND :\1. T.

1. a) Joannes de Vigo als Syph-ilo!}'/'aph. ,,\'úener medicin.

Blatter», 1883. 45. sz.

h) Ugyanaz kiilőn lenyomatban. Bécs 188,).

~ . a ) Nicolaus Leonicenus aufTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd l '1 1 1 Gebiete der Syphili-
doloqie. Virchow's f f Archiv fül' pathologische Anatomie und

Physiologie u. klin, Medioiri. Berlin 1884,. B. XCV. Heft 2.

b) Ugyanaz külön lenyomatban, Berlin I H84.

3. a ) Hieronumus Fracastorius, ein SYZ)hilidolo!7 des 16.
Jalnhunderts. ( f Wiener mec1icinische Wochonschrift», 1884.

J 1., 12. és 13. sz.

h ) Ugyanaz külön lenyomatban, Bécs, 1884.

1 · . Birálat Hirsch «Handbuch del' histoiv-geogr. Pathelo-

gie» czimü munkájáról. "Orvosi Hetilap», 1884.7., 8.és0.sz.

5 . Arahimus és diaetetikoia. «Orv, Hetilap f f , 1884. 23. sz.

6. Szerkeszti az «Orvosi Z ebnaptár» -to Budapest, 1884.

Az Eggenherger-féle kőnyvkereskedés kiadása.

Dr. GO~DZIEHER VJL:\IOS U. T.

1 . Egy ü j szemészeii gyógysze1'. «Orvosi Hetilap» 1883.
300. 1.

2. Ugyanaz, bővitve, németül. «Pester meet chir. Presse »

1883. évf.

3. A reductio bulbi értékéről: "Orvosi Hetilap" 188:3. 17. sz.

4· . Az előbbi német fordítása a ((Pester mee1. chir. Presse»

ez, szaklapban.

5, Lymphadenitis conjunctivae, orvosegyloti előadás. "Or-
vosi Hetilap)) 1883, 115. 1.
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6. Ugyanaz, németül, I. kőzlemény, bővítve, a «Centralblatt
fül' practísche Augenheilkunde», 1883. (Leipzig, Veit.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Lymphadenitis conjuntioae, II. közlemény. «CentralblattZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f . pract. Augenheilkunde» 1884, Juli.
8. Die Ne'l'fen der, Supvachovoida. «Centralblatt f . pract,

Augenheilkunde» 1883. S. 38.
9. Übe?' Sducartenbildunq als Produc: eine: Choroiditis

externa. «Centralblatt f . pract. Augenheilkunde» 1883. S. 41.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 . Streptothrix [oerteri, im unieren TTdnen1'öhrchen.
«Centralblatt f. pract, Augenheilkunde» 1884. S. 33.

1 1 . A reductio bLtlbi értékéTől. II. közlemény. "Orvosi
Hetilap)) 1884. szeptember.

12. Több orvosegyleti kisebb előadás, melyek az egylet
« Évkönyv l j -ében és az « Orvosi Hetilap l j -ban közöltetnek.

Ezenkívül munkatársa az Eulenborg tanár által kiadott,
most már második kiadásban megjelenő Healencuclopaedie jut·
medián. Wissenschatten czimü nagy gyüjtőmunkának, mely-

nek 1. kiadásában a Tenmarie és SehpTüj"ungen czimű czikkek

kezoltettek. A II. kiadás számára egy nagyobb monographiát,
Die Anatomie eles Auqes dolgoz ki.

r » . R lR O N J Ó N A s M. T.

Sértés okozta derme esete)' idegcsonkolás. "Orvosi Hetilap»
1884. 27. sz.

Dr. P U K Y Á K O S lYI. r ,

1 . Beitrdge ZUT Behaiullunq der Pleurahohlen- A'[ectio-
nen miuelst Hippenreseaion. Langenbeck's «Archiv fül' klini-
sche Chirurgie lJ . Bd. XXX. 1884. Heft 1.

2. Echinococcus miitétekről gyógyült eset bemiuauieáoal.
"Orvosi Hetilap» 1884. 23. ::24.sz.

3. Übe)'Echinococcus-Operaiumen im Anschlusse an eineni
gelwilten Falt. Langenbeck's «Archiv fül' klin. Chirurgie»
Bd. XXXI. 1884. Heft 1.
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Dr. BABES VICTOR M. T.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Über einige Forbunqsmeihoden, besonders f1ir han k-
hafte Geuebe, mittelst Bafranin nebst Resuluüen. «ArchivZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf .

microsc, Anatomie" 1883.
~. Note sur la propaqation des bacilles ele la tuberculose,

le bacilles de l\'och dans l'urine, Société anatomique Jam.
1883. Vergs. médic.

3. A bacillus tuberculosis kimuiatása a hügyban, a húgy-
icarsecrcek gümó'kórjánál. CI Orvosi Hetilap» 1883. febr.

Der erste Nachweis der Tuberkelbacillen. im Ham. «Cen-
tralblatt f , med. Wissensch. I l 1883.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Ropport de baeille de la lépre rt ele la tuberculose avec
la s u r fa c e sequmentaire. Comptes rendus ele la société ele bio-
logie. Ayr. 1883.

5. Etude comparatioc des baaeries ele la lépve et dc la tu-
berculose Académie des sciences. Avril 1883.

6. Comparaicon entre les hacilles de la tuberculose et ceux
de la lépre. Acaelémie des sciences. Mai 1883.

7. Note sur la tO]Jogmfiedes becilles de la tuberculose (Cor-
nil et Babes). Académie de médicine mai 1883.

8. Korseocenani tanulmányok a tuberculosisról. «Orvosi
Hetilap» 1883, 30. és at.

9. A gümőkór óriássejtjei. »Orvosi Hetilap» 1883.
1O. Obseroation. S U 1 ' la topoqrafie des becilles de la lépre

elans les tissus et sur les bacilles elu choléra des poules. «Arch.

ele physiologie l l, juill. 1883.
1 1 . Sur la siéqe des microbes dans la cariol, la vaccine

et l'erisypéle. «Union medical» 1884.
1~.Note sur les bacilles ele la tubacuicse et sur leur topo-

gmfie dans les maladies alterés pew ceue maladie, par Babes
et Cornil «Journal ele I'anatomie. 1883.

1 3 . Der erste Nachweis der Tuberkelbacülen in Gefássen.
«Deutsche med. Wochenschrift» 1883, Nr. 35.

1 4 . Les bacilles ele la tuberculose elans le vagin, l'urethre,
dans les ulcerations penmeales eci. Société anatom. és «Or-
vosi Hetilap» 1883, 3~. sz.

1 5 . Sur les microbes troucés dans le fose et elans le rein

4
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d'individu.s mor ts de la fiem'e [aune. Académie des sciences
sept. 1883; magyanll «Orvosi Hetilap» 1883,38. sz.

16, ContribueionTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá l' étude des lésions aiques des reims, liéee
el la préseiu. des microbes. «Arch. de physiologie» nov. 1883.

1 7 . Mikroorganismusok jelenlétéhez kötött vesebásüalmak.
Sajtó alatt.

1 8 . Übe)' elen Bau der Saccome. «Centralblatt fül' med,

Wiss. 1883. Nr. 49.
19. Peripneumonil, pneumonil rubeolique, rouqei du port.

Par Cornil et Babes «Arch. de physiologie» 1883,
~O. Conu-ilnuion. á l' étude des lésions des numqueuses, liées

el la présence des microbes. «Journal de l'anat.» 1884,
21. Adatok a rostonuás wdőlob kortanához Korányi és

Babes-töl. «Orvosi Hetilap» 1884, németűl a «Pester meel.
chir, Presse» -ben.

22. Die porablastischen. Geschnoúlste der Haui: Ziemssen
«Handbuch der Path. u. Ther.» 1884.

23. Les bederies patholQgenes et leur topoqrafie dans les
tiesus. Cornil és Babes-töl. Sajtó alatt.

24. Koch el cholerára vonatkozó tanulmanuainak él'tékéTől,
«Orvosi Hetilap)) 1884.

Dr. ÁRKÖVY JÓZSEFZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . r .

A fogbél- és gyökhál'tya-bántalrnak diaqnostiai;«: 1. rész.
A fogbélbántalmak. «Orvosi Hetilap» 1884. f. 2, 3, 6, 7,8, to,
12, 13, 16, 18, 19,24,27. számaiban.

Közlemény a nyilv. foggyógyintézetből: Kisérletek az aco-
nitin érzéstelenítő hatásáról a dentin érzékenységénél; közlő
Kozma Antal, szigorló. «Orv. Hetilap» 1884. 36. sz.

Dr. DOLLINGER GYULA M . T .

1. Arnassage. Gyakorló orvosok számára írta Dollinger
Gyula tr. A szöveg közé nyomott 6 ábrával. Kiadta tagjai szá-
mára a magyar orvosi könyvkiadó-társulat. Budap est. Franklin-
társulat 1884. 8-1'.75 oldal.

2. Kézficeam az elokar hajlítóoldalám. »Orv, Hetil.» 1883.
3. A Sayce-féle melicédkotés 7citel:jesztése a [ejte rt felső
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mellkasi csi!Jolyák lobjánál. Betegbemutatás a budapesti 0 1 '-

vosegyesiilet 1884. márcz, 29-én tartott iilésén. «Orvosi Heti-

lap» 1884.
4. Gacsos térd. Macewen ezerint műn:e. Betegbemutatás a

budapesti Orvosegyesiiletben. 1884.
5. Zúzódás után fellépett térdizületi zsugorodás massolas-

sal meggyógyítva . Betegbemutatás a budapesti Orvosegyes.

1884. április 5-én. «Orvosi Hetilap» 1884.
6. A massolasról betegek bemutatásával. A budapesti

Orvosegyesiilet 1884. május hó 3-án tartott gyiilésén.

Dr. LICHTENBERG KORNÉL NI. T.

1. Übe/' su~jective Gehöl'semp(indtmgen.
2. Ein Fremdkorpe: im Ohre mit cerebvalen Erschei-

nunqen.
Mindkét közlemény a «Pester meet chir. Presseu-ben je-

lent meg.

IV. BÖLCSÉSZETI KAR.

Dr. }vÜ.RGÓ TIV ADAR R. T.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Az állatol'szúg rerulszeres felosztása, a j'öbb csoportok
rocid. jellegzésével. Az összehasonlító boncztan és fejlődéstan
alapján, egyetemi hallgatók számára. (Állatrendszertani tan-
könyv.) Budapest. 1883. Az Athenteum 1 '. társulat könyvnyom-
dájában. (Saját költségén.)

~. Die Classification des Thierreiclis mii Húcksich; uuf
die neueren zoologischen Systeme. Budapest 1884. (Mathema-
tische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Bd. I.
Hiezu 'l'afel V.)

3. Ugyanaz angol nyelven az «Annales and Magazine of
Natural Science. London. 1884-ki kötetben .

. 4. Emlékbeszéd Charles Robert Danvin a m. tud. Akadé-
mia k, tagja felett. Darwin arczképével és jegyzetekkel. Buda-
pest, 1884. Kiadta a m. tud. Akadémia.

5. Ch. Darwin Az ember származása és az ivari lcivúlás
munkája magyal' fordítását az eredetivel ősszehasonlította s

4*
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kijavította, és Darwin életrajzát írta hozzá. Budapest 1884.
I. köt. Kiadta a m. kir, Természettud. 'I'ársulat,

6. Az egyetemi állattani és összehasonlítá boneztani inté-
zetben a tanár vezetese alatt véghezvitt dolgozatok: a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAfo-
lyarni rák (Astacus fluocitilis) boneztani és szövettani szeike-
zeie, különös tekintettel a zöldmirigy morphologiai és élettani
jelentőségére. 12 táblával Szigeth)' Károlytól. (Pályanyertee
munka.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ) 'I'anulmámjok a Lemezkopolupu: Molluszká,k szü-
-vettani szerkezete kÖ1'úl. 18 táblával. Ifj. Apáthy IRtyántál.
(Pályanyertes munka.)

Dr. THAN KÁROLY R. T.

1. Közlemények a m , kir, egyetem vegytani intézetéből :

a) Gasomctrikus észlelések Than Károlytól; b) a lé[/ényéleg és
ainmoniak elegyének eldunanásámál keletkező terményehől
Murakőzy Károlytól. c) Némely gázok és gőzök hatásáról a
phosphor [/yulási hőméTsékéTe és lassu égésére Dr. Molnár Nán-

dortól. Megjelentek a magy. tud. Akadémia Math, és Termé-
szettudományi Értesitöjének II. köt. 8. füzetben.

2. Különféle e16terjesztések, javaslatok és biralatok kidol-
gozása a bölcsészeti kar, az országos közegészségi Tanács ép.a
k . m , természettudományi társulat részére.

Dr. SZABÓ JÓZSEF R. T.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 8 8 3 . Beszéd, me/ylyel1883. september l-én o Budapesti
ku: m. Tudomány-Egyetemben Rcciori székét elfoglalta.
Ebben három tárgyat foglal össze:

1. Az egyetemi építkezések jelentősége.
II. A rendszeres munkák irásanak. fontossága a főiskolai

tanár irodalmi mű ködésében.
I ll. . iL tanulok min: ténye,'zők szereplése az egyetem viráqza-

sanak emelésében.
1 8 8 3 . Selmecz kömyékének ü j térképei. Ki:ilönlenyomat a

«Földtani Kőzlony» XIV. kőtetéböl.

A nemzetközi geologiai coneressus bizottságainak zürichi
tamácskozásai 1883 nym·án. «Földtani Közlőny. 1884.

XIV. kötet.
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Hectori beszéd, melyet a Budapesti kí r. magyal' Tudomány-

Egyetem újjáalakításának GIV-ik emléknapján 1884. évi má-
jus 13-án mondott. Tárgya: Mozgalmak világszerte az pqyetemi
rendszer ügyében.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 8 8 4 . Leléplf rectori eárbeszéd: Visszapillantás az egyetemi
évre elvi, dologi és személyi, valamint némely rendkiviili
viszonyokra nézve.

A m. tud. Akadémiánál a Ill. osztály megbízásából mint
szerkesztő foglalkozik az ((Értekezések!( mathematikai s ter-
mészettudomanyi rovatának. valamint az önálló munkaknak
kiadásá val. '

Dr. KERÉKGYiÍ.RTó ÁRP ..\D R. T.

1 . Grój' Széchenyi Istrún Emléke. A «Magyal' ifjuság
lapja» 1884. évi 9. számában.

2. G1'óf Széchenyi Istoámné Emléke. U. o. a 16. számban.
B. A miceltséq j'ejlődése jl![aqyal'orszúgban. 3-dik kötet.

1BO 1-1526. Kézirat.

Dr. TÉLFY IV •.\.N R. T.

1. He-oda: fordítása; :2. füzet, I, Ilo-II, 30. Lampel R.
kiadása. Budapest, 1883.

2. ú,jgörög népdalok. (((Vasárnapi Újság ,) 1884. évfolyam
1. szám.) A szerelmes átka. - Esödal, - Fecske. -- A félté-
keny. - Rllt feleség. - Kedves a közelen. - Furfangos eskü.

3. Egyetemi Colleqiumpéns. Bővitett lenyomat a «Kös-

oktatás» 1884-ki évfolyamának 12. és 13. számából. Budapest.
LampelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH , könyvkiadása.

Dr. HORV..\.T ÁRP..\.D u . T.

Okleréltani Jegyzetek, 3. füzet: A diplomaiikai Konan.
alapvonalai. 8-1'. Budapest, 1884.

Dr. HUNFALVY JÁNOS R. r .

1 . Egyetemes föld1'(~jz. 1. kötet. Dél-Európa. Budapest,
Athemeum. 1884.



5 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANÁRIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Kis földleírás, polgári, reál, ipar és felső népiskolák

számára. Ötödik javított kiadás, Budapest, Athenutem, 1884.

3. Die staatlidie SelbststCindígkeit Kroatiene. ((Ungarische

Revue» 1884.

Több más értekesés a «Nemzet» -ben, «Budapesti Szemlé»-

ben, az «Ungarieche Revue»-ben s Ersch und Gruber ((Allge-

meine Encyklopeedie. -jében.

Dr. BUDENZ JÓZSEF R. T.

Az ugor nyel'Cekösszehasonlító alaktana, 1. füzet: Loekép-
zés. Budapest. 1884.

Szerkesztés: (1 Nyelvtudomanyi Kőzlemények» (kiadja a

m. tud. Akadémia nyelvtud. bizottsága), XVIII. kőtet.

Dr. PONORI THEWREWK E M IL H. T.

Egyetemes philoloqiai Közlöny. A magyar tudományos

Akadémia nyelvtudományi bizottság megbízásából szerkesztik

Heinrich Gusztáv és P. Thewrewk Emil. 1884-ben VIll. év-

folyama jelent meg.

Codex Festi breoiati Trecentis. Acec une helioqraom» dc
M. Dujardin. Megjelent a «Melanges Graux» (Paris 1884.)

659-669. lapjain.

A VC1'giliusnak tulajdonított kisebb költemények. Neveze-.

tesen a Moretum és Copa fordítása. Megjelent a «Kisfaludy-

Társaság Évlapjai» XVIII. 322-333. lapjain.

Asklepiades, Paulus Silennarius. Nicetas Euqenianus,
Anth. Pal. VII. 704. Batullus, Petronius, Alcimus, Octavianus,

Janus Pannonius-ból való fordítások az «Egyetemes philol.
Közlöny. -ben.

Az Antonios Janmorokis-féie Deiusch-neuqriechisches
Wörterbuch ismertetése s hozzávaló kiegészítések a brémai

«Philologische Rundschau» IV. évf. 25. sk. lapjain.

A Budapesti philologiai társaságban 1883. decz. 30-án

mondott elnöki megnyitó beszéd. Megjelent az «Egyet. philol.

Kőzlőny» VIll. 88-n. lap.

Az udvariasság nyez,ve. « [emzet» 1883. okt. 12. és 13.

Arany Jánosról. «Nemzet» 1883. nov. 28.

------------- -- -



IRODAL&Il MŰKÖDÉS. 55

Sajtó alatt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Festus és Anakreon.

Dr. HENSZLlIiANN IMRE R. T.

Az 1883/4. iskolaévben előadtam az olasz plastika és fes-
tészet renaissance-kori tőrténetét, az utóbbit 60 íven hallga-
tóim számára autographiroztattam.

Az 1884/5. iskolaévet megkezdtem az ó-keresztyén művé-
szet előadásával, következik a byzanti, román és csuesives
művészet. Ezen előadásokat is autographiroztattam.

A műemlékek országos bizottsága rendeletére megkisértém
régi épületeink osztályozását, műértékők tekintetében.

Apróbb munkák :

A «Pester Lloydll-ban május derekán Beuchtigung des
Spitzbogenstyl s.

Reissenberger Die evangelische Pfarrkirchc in Hermann-
'stadt czimíí munkájához írtam egy függeléket Nacht1'Cl,g,mely-
ben főképen e templom arányairól szólok.

Bunyitay Vineze A vá1'Cldi püspökség története czimű
Ifl-ik, sajtó alatt levő, kőtete számára írtam A nagyváradi
kettős székesegyház czimű czikket, melyben sz. László és a
XIV. században épített Báthory püspöki temploma alaprajzát
restaurálom (több fametszettel).

Sajtó alatt vannak az «Archaeol. Értesítő)) számára írt,
úti jegyzeteim, melyekben legújabban a kassai székesegyház-
ban történt felfedezések is vannak tárgya1m. Végre

sajtó alatt van egy a «Pulszky-Album» számára írt csikkern.

Dr. HEINRICH GUSZTÁV R. T.

Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerkeszti P. Thewrewk
Emillel. vm. évfolyam. Budapest, 1884.

Unqarische Revue, szerkeszti és kiadja Hunfalvy Pállal,
IV. év, Budapest, 1884.

Deutsches Lehr- und Lesebudi fül' höh ere Lehranstalten.
I. kötet: Irálytannal s magyarázó jegyzetekkel. IV. kiadás.

Budapest, 1884. LampelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR
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Vgyanaz, Ill. kötet : Irodalomtörténettel és magyarázó

jegyzetekkel. IV. kiadásTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV . o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jelentés az 188B-ik évi Karácsonyi-pályázatról. M. Akad.
Értesítő.

Ossian. «Budapesti Szemle«, 95. sz.

jlIluspilli. CI Egyetemes Philologiai Kőzlőny, 2. füzet.

ALajosdal. V. o. 5. fűz.

Faust és rokonai. V . o. 8-9. füz.

Der unqarische Faust. « Ungar. Revue», 9. fűz,

Kisebb czikkek és bírálatok a nevezett folyóiratokban.

HANTKEN MIKSA R. T.

Megjelent:

1 . Ú j adatok a buda-kocácsii hegység és az esztergomi vi-
dék föld- és őslénytani ismeretéhez. (Értekezések a természet-

tudományok kőréböl. Kiadja a magy. tud. Akadémia. 1884.)

Sajtókész :

~. A magyarországi mész- és szaruköiek gÓTC.sörialkata,

Dr. ÁBEL JENŐ RIc T.

Ohm·les Graux (rrEgyetemes Philologiai Közlöny I I ) .

Zur Handschriftenkunde des Pindar (Wiener Studien).

Die Catullusrecension. des Guarmu« (rrZeitschr. fúr ősterr.
Gymnasien).

Die Landesbücherausstellung (CI Vngarische Revue» ).

Petnis Garázda, ein unqarischer Humanist des XV. Jahr-
hunderts. (V. o.)

Johaames MezerzútS, da Beorunder der dakisclien. E p 1 · -

qraphik. (U . o.)

Színügy Bártfán ct Xv. és X VI. században. (rrSzázadob .)

Adatok Felsőmagyarorszüg műunténelméhez. (,:Történelmi
'rán.)

Seholia Vetem in Pindari Nemea et Isthmia ed. E. Ábel.
(Berlin.)

Ourtius GyÖ1gy görög nyelvtana (két kőtet) ford. Dr. Ábel
Jenő. (Budapest, Woclianer.)

Könyvismertetések az CI Egyetemes Philologiai Közlöny lJ -
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ben, a «Berliner Philologische Wochenschrift» és a lipcsei
«Philologische Wochenschrift "-ben.

Dr. BALLAGI ALADÁR-Bk. T.

Önálló művek :TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKecskeméti W. P é l fT iitl;öskönyu. Bevezetéssel és glos-
sariummal ellátva. Budapest, Franklin-társulat, J 884. nagy
8·l:. 192 lap.

2. Wallenstein'« kroatische Arkebusiere 1623-1626. Aus
unbenützten, archivalischen Quellen. Budapest, Friedrich Ki-
lian, 1884. 8-r. 44 lap.

Nagyobb értevezések :

1. 1. Frigyes Vilmos, porosz király. 1. közlemény: «Buda-
pesti Szemle. " 1884. 1-18. 1., II. kőzl, 214-240.1., Ill.
kőzl. 366 -405.1.

2. A határőrvidék és legüjabb monoqraphusa. 1. közlem.
«Századok». 1884· . of-65. 1. II. kőzl, 277-279.1.

3. Il bács-szeremi evang. egyházmegye. « Prot. Egyh. és
Isk. Lap". 1884. 1. szám, és «Budapesti HirIap". 1884. 5. sz.

4,. Az otrrs mesterségről való vetélkedés. ((Egyetemes phi-
lologiai Közlöny. 1884. 4,0-5G. 1.

Csikkek és apróbb értekezések folyóiratok- és hirlapokban.

Dr. ÁSBÓTH OSZKÁR Hely. T.

Sz!á1/súg a magy ar keresztétu! terminoloqiában.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 884 (meg-
jelent a «Nyelvtudományi Kőzlemények» XVIII. kőt, 321-
427.1.).

BARTAL ANTAL 1\11.T.

Varasdy L . Kozokuüásunk a néplenség szemponiiábol.
Ismertetés. (((Az orsz. középiskolai tanáregyesület Közlönye I I

1883/4 febr. hó 6. sz. 362. lap.)
A kozolaatás sikertelenségének okairól. Ellenészrevételek

Hunfalvy János czikksorozatára, '(«Nemzet» 1884. 54. és 55.
sz. reggeli kiadás.)

Finúly. A latin nyelv szótára. Birálat (((Az Ol'SZ. kőzép-
iskolai tanáregyesület Közlönye» 1883/4. junius hó 10. sz.
577.1.)
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Önálló munkák:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALatin alaktan. VI. kiadás.

2. 'Latin !Jyakorló· és olvasókönyv az alaktanhoz. VI. kiad.

Dr. GOLDZIHER IGNÁcz M. T.

Die Záhú'iten, ihr Lehrsystem und Ü11'e Geschichte. Bei-
trag zur Geschichte der muhamedanischen Theologie. (Leip-
zig, Schulze, 1884, X és 232 ll.)

A muhammedám. jogtudomány eredetérdl. (Budapest 1884.
M. tud. Akad. 1. oszt. értekezésének 9. fűzete.)

Az orienialisták VI. nemzetközi amoressusárél: (vNemzeta

1883-iki 289. és 296. sz.)
Mecset-e vagy ]Jl{osé? ((Magyar Nyelvör» 1884. januári fű-

zetében.)
Die Zahlen im muhammedanischea Volksqlauben. (( Aus-

land» 17. sz.)

Teleki Mihály erdélyi kanczellár és Leusden János ut1'echti
tanár. ((Egyet. phil. Kozlőny», juniusi füz.)

Renseumements d,~ source musulman sur la dignité de
Hesch. Galuta. (s Revue des études juives» 15. füz.)

A bibl1:ai tudomány és a moderti vallásos élet. (dVlagyar-
zsidó Szemle» 1. és 2, fuzet.)

Kőnyvbirálatok.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.r » . LIEBERMANN LEO M , fr ,

Die chemisdie Praxis auf dem Gebiete del' Gesundheits-
pfiege und qeridulichem. M e d ic in . 2-ik kiadás. Stuttgart, Ver-
lag von Ferd. Enke. 1883.

Volumetrische Methode zur Besiimmiuu; des Fettgehaltes
der JYIilch. «Zoitschr. f . analyt. Chemie» 1883. p. 393.

Ugyanaz magyarul a «Veterinarius» 1883-ki évfolyamában.
Mííszaki és ag1'icnltuJ'-chemúti munkálatok a « Közgazda-

sági Értesí tö ))-ben.
Vezetése alatt még a következő munkálatok végeztettek és

lettek közzé téve:
Ólom a budapesti szódavizekben és üj modszcr az ólomnak
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mennyilules gyors meghatározására, Kriticsán Zsigmondtól.
«Orvosi Hetilap" 1884.

A közönséges vagyis dinatrium-hudrophasphat hatásoról
kúlonféle neurrális sóha. Dr. Asbóth Sándortól. Tudori dis-
sertátió.

A hőfok befolyása a vegyi folyamatok gyorsaságára. Tóth
Gyulától. «Vegytani Lapok», II. kötet. p. 81.

Dr. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ M, T,

1, A németítjviíri [erenczreruli zárda kÖnI/'ctám. « Magyar
Kőnyvszemle». 1883. 100.1. (Ugyanaz kűlőn, Budapest 1883.

3 7 lap.)

?l. Krones. Grundris« der österreichischen Geschichte. Bí-
rálat. «Századok» 1883. 279. l.

3. A gróf l(úmlyútJc oklevelei. «Turub 1883. 42. 1.

4. A Clwpy CZ'Í'llWr ésTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I Sárkánu-rend: «Turul» 1883.
116. l.

6. A Marl!lar 'I'ovtenelmi Társulat kiráiululása Sopron-
megyébe. « Fővárosi Lapok» 1883. 197. és 201. sz.

6. A magym' hOl?/rJglaláskíttfői. «Vasárnapi Ujság" 1883.

15. és 16. sz.
7. A pápui leoéltárak: « Századob 1884. 66. l.

8. Bunyitai. A uárad« püspökség történetI'. Birálat. « Szá-
zadob 1884-. 438. l.

9. Huber. Studien uber die Geschichte Unqarns im Zeit-
alter der Arpaden. Birálat. «Századok« 1881-. 159. l.

10. M o n u m e n i« Vaticana Series 1. Tom. II. Sajtó alá
rendezte.

1 1 . Magyarországi »árosot: l'égi számadáskönuoei. Kiadja

a m. tud. Akadémia Történelmi Bizottsága. 8ajtó alatt.
12. Szerkeszti a «Turul s-t, a Magyar Heraldikai és Genea-

logiai Társaság közlönyét.

Dr. BORBÁs VINCZE 1 V r. T.

Vasmeque niivényfölclmdza ésflórája. A magy. orvosok és
term.-vizsgálók állandó kőzponti választmánya által megbirált
és too arany jutalomra érdemesített munka (idáig kézirat).



60 TANÁRIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Temeemeque 'Cegetat'iója,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a magy. orvosok és természetvize-
gálók XXIII. vándor-gyűlésére kiadott emlékműben és abból

különlenyomat. Temesvár 1884.

A maquar homokpusztálc nö'Cényzetc, conatkozással a ho
mokkotésre, - Jooecénuek jló1'ánkban, - A fás növényzet,·
nun: a klima képmása V(lsmegyében, - Két fias káka ha-
zúm kbal1 a term. tud. társulat Közlönyében.

A magyar moroni a cc Földmiv. Érdekeinkn -ben, az «Egyet-

értés» - és cc Kőszeg és vidéke 1 ) - ben, ugyanaz németül a cc Gimser

Zeitung lJ -ban.

Hazánk fűzfúinak fajveg!Júléká, - Háromszildi és más-
(élsZíkii cliiJ, - dendroloqiai apróságok (1 8 8 4 . p. 1:'í2-J 6 3 ),

az egybibcs qalaqonua alakkarének még egy tagja, - AdatokTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a Z Enlészeti műszotárhoz 1., II. - Jluzadal.llfa, -- a tö1pe
puszpán,1riJl, - Jlt/agtalanok-e mÍ1ulég a teljes rózsálc? - A fák
'ikergyiilnölcSl'iről, az «Erdészeti Lapoko-ban, az utóbbit az

«Egyetértéa» gazc1asií.gi rovata is átvette.

CCTCltlJphyllulIlHaimalilianuui ll. sp. a «Magy. Növ. La-

polo-ban.
A magy. nemz. muzeuni nocénutani kézirataiboi, - a

CI 'I'errnészetrajzi Fuzetek» -ben.

Drei neue Búrqer der Flora von Österreich. Engler «Beta-
nische J abrbucher fúr Systematik und Pflanzengeogr. I I -jában.

Emfry l1örénytal1ának ismertetés» a középisk. tanáregyi.

Közlönyében.

Buziás ismertetése a «Nemzet a-ben.

Balanoqruphische Kleiniqkeiien. a (1 Balan. Centralblatt»-

ban, a hol mint magyal' referens több munkáról is referált.

TVeidenhybride Ungarns, - Pteris aquilina am Grebc-
naczet Sande, _. Stipa criocaulis, - Nadclholsuxdder dcs
Eisenburqc: Comitates, Naiurlich» Baoeise fúr die Achsen-
!/ebild(J der Haqebuue, - Diantlius menunanacaeus, -
Samenreitende Doppelrosen, továbbá rövid növénytani levelek

és referatumok az «Öster. Botan. Zeitschrift a-ben.

Atnceichende Blaucr der So rbus-Arten és a Hicracium.
asyngamicmnl'ól a sondershauseni «Deutsche Botan. Monat-

schrift» -ben.
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Dr. S Z A L A Y J Ó Z S E F M. T.

Önállóan megjelent:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABocskau István életrajza. Pozsony,
Budapest, Stampfel Károly. 1884.

Továbbá dolgozatok a CI Századok o), ccArchseol. Értesitő»,
«Turul I I és «Ungarische Revue» czimű folyóiratokban.

Dr. BOGISICH MIH ..\Ly M. T.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Héqi templomi énekeink. ((cEgyházmüvészeti Lapok»
1883. novemberi füzet.) Két hangjegyzett régi (1 Szent István»
énekkel.

2. Ősi egyházi énekeink. cc Heligio I I II. félé, 46. szám. decz,
B-án. Hat régi latin hymnus férfinegyesre írva a papnőveldélt
számára.

3. Régi templom? énekeink. (((Egyházmüvészeti Lapok».
februári füzet.) Két hangjegyzett régi (C Szent István» énekkel.

4. Régi templomi énekeink (((Egyházmüvészeti Lapok»
júliusi füzet.) Három hangjegyzett régi (C Szent István» énekkel.

5. Régi templomi énekeink. ((C Egyházmüvészeti Lapok»
nov. füzet.) Három hangjegyzett régi «Szent István» énekkel.

6. Ösi egyházi énekeink. cc Religio» II. félév oktober l ő-ki
szám. Hat régi latin hymnus, férfinégyesre írva a papnőveldák

számára.
t i. Huszár púl énekeskönyve 1564. évből. Értekezés. Fel-

olvastatott az Akadémia I. osztályának f. é,i márczius 3-án
tartott 'ülésében, (Kézirat.)

Dr. F A R K A S G Y U L A M. T.

1 . Générolisation. du théoréme de Jacobi su?' les équa-
tions de Hamiium. Comptes rendus des séances de l'Académie
des sciences l i Paris. Tome XCVIII.

2. Su« les [onctions itératices. «Journal de Mathématiquea» ,

Tome X.
Dr. S Z E N T K L Á R A Y J E N Ő M. T.

Száz év Dél- Magyct1'O?'Szágí~jabb történetéből. Ill. rész.
A ki1'álynaszádosok torténete, tekintettel ct dunai h«jóha-

dak l'égibb emlékeire. Akadémiai székfoglaló.
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ATSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 1 (~ !J 'fU l ' történet kütlői 1G64-t/íl 1780-iq. 1. kötet.
(Sajtókészen.)

Elmélkedések a /lwnnyorszúg boldog örömeiről. Angolból

Baster után, mívelt kath. közönség számára. 1. kőt, (Sajtókész.)

A karloczai patriarcluilis és a fruska-qovai monostori
szerb lecéltárakról: (<<Századok», 1883. II. és IV. fiiz.)

Az apustali szeniszék térítési kisérlaei Bolqárorszaqban. C lZ

Asanidák alatt. Egyháztörténelmi tanulmány. (<<ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . Állam».)

Magyaio ki10úlyokSzegeden. (( Szeged hálája « ez. emléklap.)

A lcumándi ősi siitemetdről: (wArch. Értesítő» lll. köt.)

Egy sorsúldözte cárrnegye. (<<Nemzet».)

A S Z I '1 °V egyházi kérdés. (<<Nemzet»)

A hazatelepített csángók helyzetéről «z aldunai rétekben .
(<<Torontál».) ,

Zászlószentelési egyházi beszéd ( IZ ipar keresztény jellegéről.
A :;zegedi Somom/i-könyvtárníl. (<<Nemzet».)

A Hertelendyek Torontálbon. (<<Nemzet» o)

Azonkívül közölt több apróbb czikket, értesítések et, rajzo-

kat és kőnyvbirálatokat egyházi, társadalmi és történetirodalmi

kérdésekről a hazai folyóiratokban.

Dr. SZIN NYEl JÓZSEF :M. T.

1 . Suomen kieleti lieimolaisei. Porvoo, 1883.
~. Finn-magyar ssotár. Budapest, J8, 4.

:-3. Iskolai 111agyar Nyehtan. 1. és II. rész. Budapest, 1884.
4. Kisebb nyelvtudományi dolgozatok a «Magyar Nyelvőr»-

ben és a «Budenz-Album s-ban.

Dr. SZ.-Í.DECZKY LAJOS :M. T.

Búthori Zsiymondné, Múr'ia Krisztiema 1574-162l.
(<<Századok» IH8:-3, 1., II., Ill. füzet és kulőn. Budapest, 1883.)

A M. Történelmi Társ. 1883 nyári soproni kirásuiulásá-
nak torténete. (Megjel. «Századok» 1883. október füzetében.)

A [raknocári bizottság jelentése. (U . o.)

J . Lipót mútkájának bevonulása Bécsbe, 1666 decz. 5.
(Megj. a «Századok» 1 8 H !~ . febr. f.)

I I . Ulászl» utolsó orái. (U . 00)

h ..
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Magyal' creklyeJc Kmkkóban. (((Századok)) 1884. márcz.
füzet.)

Bá thm'Y Istran emlékirata a maszka czarhoz 1581-ben.
(Felolvasás a m. tört. társulatban. Megjelent a «Századok»
1884. jun.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf .)

Mihály vajda okmánsjtára 1599-1601. Budapest 1883.
(Okiratok és regesták Mihály havasalföldi vajda 188~. megj.
tőrtenetéhez. Eredetileg a «Történelmi 'I'ár» 1883, IV. és

1884 I-IV. füzeteiben jelentek meg.)
Báth01'YIstván erdélyi [ejedelem és lengyel király története.

(A «Magyar Helikon» számára, sajtó alatt.)
Ezeken kívül írt kisebb közleményeket, könyvismertetést

stb. a ((Századoko irodalmi és tárcza rovatában s történelmi
tárczákat a napi lapokban.




