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Mélyen tisztelt egyetemi gyülekezeti

A z érdemnek megadni az elismerés adóját,
a szorgalmat, az igyekezetei, a törekvést kitüntetni,
a kivívott eredményeket méltányolni, minden időben
és minden helyen kedves kötelességnek tekintetett,
hol a társadalom erkölcsi alapokon nyugodott. Ör
vendetesek az ily alkalmak egyaránt úgy arra, ki a
kitüntetést adja, mint arra, ki abban részesül; hisz
minden tiszta és önzetlen keblet az öröm édes ér
zete tölti be, ha az emberi tehetségeknek szépremenyű fejlődését szemlélheti, s nem kevésbbé édes
öröm sugárzik viszsza annak tekintetéből, ki törek
véseit nyilvánosan is elismertetni látja.
Az elismerés adóját leróni, kitüntetni a szor
galmat, az igyekezetei, a törekvést, méltányolni a
kivívott eredményeket, — ezért gyűltünk mi is ma
itt öszsze; — s teszszük ezt nyilvánosan és ünne
pélyesen, hisz mit végzendők vagyunk, méltó hogy
köztudatra jusson, mit constatálni alkalmunk van,
ünneplés tárgyát méltán képezheti.
Avagy nincs-e napjainkban már általában elis
merve, hogy a tudomány azon hatalom, mely ké
pes államokat és népeket felemelni és romba dön
teni, s ha igen, nem méltó-e, hogy köztudatra ju s
son, hogy vannak nálunk törekvő iíjak, kiknek jö-
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vőjéhez szép reményeket köthetünk, —nem képezheti-e
ünneplés tárgyát azon tény, hogy egyetemi ifjúsá
gunkban édes hazánk bir oly kincset, mely kellőleg
megőrizve és felhasználva egykor hatalmas táma
szát képezendi hazai tudományosságunk fejlődésének.
S ha a jövő biztosítása minden társadalomban
szükséges, nálunk ez éppen életkérdés. Csak áltat
nék magunkat, ha nem ismernők el azt, hogy az
egyes tudományágakban még sokat, igen sokat kell
. tennünk, munkálnunk, fáradnunk, hogy önérzettel
sorakozhassunk más európai nemzetek mellé, hogy
kiérdemelt büszkeséggel utalhassunk a magyar tu
dományra, szóval, hogy az erő érzete által kölcsön
zött nyugalommal elmondhassuk: azon hatalom, me
lyet tudománynak neveznek, kezünkben van, nincs
mitől tartson hazánk és nemzetünk!
Sokat, igen sokat haladtunk e czél felé az utol
só évtizedekben, az kétségtelen, de hogy utolérjük,
vagy csak megközelíthessük is a tudományokban
előrehaladottabb s folyton előre törekvő népeket,
még nagy s annál nagyobb munka áll előttünk, mi
vel nekünk, hogy hátra ne maradjunk, fokozott
arányban kell haladnunk.
Imé, e rövid vonások úgy hiszem eléggé fel
tüntetik a fontosságát mai ünnepélyünknek, mely bi
zonyságot tesz arról, hogy a haladás alapfeltétele,
— alkalmas munkaerők fejlesztése és fejlődése —
nem hiányzik.
Ámde, ha meg van is az alapfeltétele a tudo
mányos haladás jövőjének biztosítására, törekednünk
kell azok számát folyton növelni, kik jelenőkben gárántiát nyújtanak a jövőre, vagy kiknek jelen ma
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gatartása legalább remény táplálására jogosít; buz
dítanunk, serkentenünk kell az ifjakat a tudományos
munkára. E ezélból a tudomány terén is szükséges
a verseny; a nemes verseny erőt ad a küzdésre, a
verseny folytán kivívott eredmény buzdításul, ösz
tönzésül szolgál a további munkálkodásra, a kitartó
tudományos kutatásra.
A kir. tud. egyetem által évenként kitűzni szo
kott pályatételok ily felhívást a versenyre foglalnak
magukban, s ha o felhívásnak az egyetemi polgá
rok sorából számosán engednek s a versenyzők ál
tal felmutatott eredmények megfelelnek a várako
zásnak, akkor e versenyből kiszámíthatlan előnyök
vezethetők le, mert ha a pályatételek feldolgozása
által a tudomány nem is vitetett előbbre — mi a
viszony természete szerint csak a legritkább esetek
ben fog mutatkozni — még is meg van kétségte
lenül azon előny, hogy a pályázó megkisértve te
hetségét és képességeit, az aratott siker által foko
zottabb tevékenységre lesz felhíva, mások pedig in
dokot fognak találni ebben, hogy ők is kisértsék
meg a tudományos munkálkodást.
Nagy jelentőségű tehát e tudományos verseny
az egyetemi polgárok sorában, s ezért, bár minden
évben kifejezést adunk köszönetiinknek, Kolozsvár
szab. kir. város nemes közönségének áldozatkész
ségéért, hálánk adójat soha sem leszünk képesek
teljesen leróni; hogy anyagi jutalomban is részesít
hetjük pályanyertes egyetemi polgárainkat, ebben
legfőbb érdeme e nemes város közönségének van;
igaz, hogy a valódi jutalom nem az anyagi előny
ben rejlik ; a benső öntudat megnyugtató sugallata,
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a kötelesség teljesítés érzete, a kivívott eredmény
maga a legszebb jutalom ; mindazonáltal az anyagi
jutalom különösön viszonyainkban szükséges, mint
hogy igen sok esetben az erre való kilátás egyik
elhatározó momentum, mely úgy is nagyobbára
mostoha anyagi helyzettel küzdő ifjainkat a sokszor
tetemes költségek előlegezésére bírja. '
Es most, midőn ez egyetemi ünnepélyt megnyítottnak nyilvánítom, átengedem helyemet Dr. Kolosvári Sándor ny. r. tanár urnák, a jog- és állam
tudományi kar e. i. dékánjának, felkérvén őt az ün
nepély rendje szerint következő tudományos érte
kezésének előadására.
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A z 1791-ik évnek reform mozgalmait a jog
terén éppen egy kerek századdal előzte meg azon
nagy fontosságú történelmi tény, a inelylyel Erdély
másfélszáz éven át tartott s dicsőségben úgy, mint
viszontagságokban gazdag külön állami életét felad
va : sorsát a Leopoldinum diploma alapján, legalább
az uralkodó személyének azonosságában, Magyaror
szággal ismét állandóan öszszefüzé.
Száz esztendő még az államok és nemzetek éle
tében is jelentős idő, a mely általában nem csak
egész társadalmi teljes átalakulásokat és új jogin
tézményeket képes tágas keretébe foglalni; hanem
azok szükségképiségének igazolását, s illetőleg ezek
czélszerüségének próbakövét is az észlelők elébe
tárni. De ha a rendszeres fokonkénti fejlődésnek té
nyezői működésükben akadályozva, avagy csak zsibbasztva vannak i s : akkor száz év hoszszú tartamá
nak sajnos következményei — részint a szerveknek
elsatnyulása, részint pedig az uralomjutásra jogosult
eszmék és elvek iránti fogékonyságnak hiánya miatt
— hatásukban rendszerint megsokszorozzák ¡az időt,
s a rendes menetéből kizökkentett fejlődés folytán
különben szükségképp felszínre jutni kellő reform
eszmék, csak a késő jövőben találnak alkalmas ta
lajra, a melyben kicsirázhassanak és meggyökeredzhessenek, ha csak rendkívüli körülmények és rá^-
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kodások föl nem villanyozzák a fejlődés tényezői
nek dermedt tagjait.
Annak kimutatására, hogy az említett évszáz
alatt Erdély jogfejlődésének történetében váljon az
első vagy pedig inkább az utolsó jelenségekkel találkozunk-é? az igazolás követelményei által arra
látom utaltuak magamat, hogy rövid felolvasásom
tárgyához képest fölemlítsem azokat a fontosabb po
litikai tényeket és mozzanatokat valamint magánjog
viszonyokat, a melyek közvetlen vagy közvetett ha
tással voltak az 1791-ki jogi reform mozgalmakra.
Ezt megelőzőleg azonban legyen szabad meg
jegyzésül előre bocsátanom, hogy Erdélynek Szent
Istvántól kezdve Magyarországhoz való egységi vi
szonya, majd a kettéválás után külön állami élete,
élő alap elemének a négy bevett vallás egyenjogú
ságában és a három nemzet uniójában alkotmányt
alapítólag kifejezést nyert politikai egysége mellett
is nemzetiség tekintetében tényleg fennállott különb
sége, nyugvó alap elemének a politikailag jogosult
három nemzet szerint való territoriális széttagoltsá
ga, a polgári állás tekintetében fennállott személyi
különbség, a székelyeknek vérök áldozatán is fenn
tartani kívánt ősi szabadsága, a szászoknak szívós
kitartással védett privilegiális állása, a vármegyék
nek, székeknek, vidékeknek és szab. kir. városok
nak széleskörű autonómiája stb. ezen országrésznek
nem csak közéletére bírtak irányadó befolyással;
hanem az okozatos öszszefüggésnél és kölcsönös
egymásra hatásnál fogva, alapjává váltak annak a
m o z a i k s z e r ü s é g n e k , a mely Erdélynek jog
életét úgy közjogi és igazgatási, mint magánjogi
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és igazságszolgáltatási tekintetben oly sajátságosán
jellemzi.
Arra nézve, hogy a kiindulási pontúi válasz
tott Leop. Diploma Erdély köz- és magánjog életé
nek viszonyait minő szabályok által találta alakilag
meghatározva, legyen megjegyezve, hogy az 1540-ik
évig keletkezett magyarországi törvények mellett
Verbőczy „Hármas könyve“ a megelőző egységi
viszony alapján Erdélyben, a ketté választás után
is, nem csak érvényben maradt, hanem már a nem
zeti fejedelmek alatt törvénykönyvi tekintélyre emel
kedett. De meg kell vallani, hogy ez gyakorlati al
kalmazásának terét — egészben — csak a magyar
földön (a vármegyéken) találta ; mert a székelyföld
nek kivált magánjog viszonyai a székely nemzeti
gyűléseken hozott constitutiok által, — a királyföl
dön pedig a szász nemzeti statuták, vagy municipális törvények által nyertek meghatározást. Ezek
mellett még külön-külön az egyes vármegyék, szé
kely- és szászszékek, vidékek és a sz. k. városok
helyhatósági statútumai, valamint a privilégiumok
képeztek különös jogot. Közös jogszabályokul csak
az erdélyi diétákon hozott végzésekből hivatalosan
szerkesztett „ A p p r o b a t a e et C o m p i l l a t a e C o n 
s t i t u t i o n e s “ czimű törvénykönyvek szolgáltak vol
na, de ezek is a mellett, hogy aránylag kevés ma
gánjogtételeket foglalnak magukban, tartalmukkal éle
sen tüntetik fel azt, hogy Erdély törvényhozásában
politikailag bár egyesült, de saját érdekekért küzdő,
s külön magánjogviszonyok között élő, három nem
zet vett részt.
Alább lesz alkalmam főbb körvonalaiban anya
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gilag is feltüntetni azokat a következményeket, a me
lyeket a tárgyilagos jognak itt általánosságban érin
tett különbsége maga után vont. Most fordítsuk fi
gyelmünket előbb azon politikai tényezőkre és moz
zanatokra, a melyek felvett tárgyunkhoz képest az
1691— 1791-ig terjedő század társadalmi köz- és
magánjog életének feltüntetésére jellem zőleg hatnak,
hogy ezen utóbb nevezett évnek reform mozgalmait
valódi irányukban fölfogni és jelentőségük szerint
kellőleg méltatni képesek lehessünk.
*
*
*
Alkotmányos országban a jogfejlődés egyik leg
hatalmasabb külső tényezőjét a törvényhozó hata
lomnak rendszeres működésében birja. A hol ez
meg van, ott a jog anyagául szolgáló, most lassab
ban majd rohamosabban fejlődő és változó viszo
nyok folytonosan jogi alakítást, az az: meghatáro
zást nyerhetnek és a társadalmi élet fejlődése kar
öltve járhat a jogélet fejlődésével; inig ellenkezőleg
az elmaradás és akárhányszor az újabb viszonyokra
már nem illő elavult jogszabályok tényleges alkal
mazásának szükségessége, vagy a törvényt megron
tó s esetleg az állam terület különböző részeiben:
különböző szokások keletkezése leszen a törvényho
zás pihenésének következménye.
Ezen tényezőt tekintve ki kell mondanunk, hogy
a Leopoldinum Diploma a mig egyfelől zárkövét ké
pezte Erdélyben a választott nemzeti fejedelemség
nek : másfelől bevezetője lett az alkotmányos élet
hanyatlásának; mert az annak alapján előbb véd és
majd valóságos uralmi felsőséggel fejedelmi trónra
jutott Habsburg házból származó magyar királyok
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alatt a törvényhozó hatalom, törvényes és alkot
mányszerű működése — úgy szólva — a felvett
egész évszáz alatt szünetelt.
Nem azért hangsúlyozzuk e szünetelést, és nem
azért következett be a hanyatlás, mintha országgyű
léseket általában nem tartottak volna,— mert mellé
kesen legyen megjegyezve, a hol rövidebb, hol
hoszszabb tartamú közben eső szünetek mellett,
van számos olyan év is, a melyekben kétszer sőt
háromszor is egybegyűltek Erdély három nemzeté
nek karai és rendei, — hanem azért, mert a hozott
végzések legnagyobb része nem csak alakilag nél
külözi az alaptörvények által előirt kellékeket, ha
nem tartalmilag sem foglalják magukban a haladás
anyagát. Tegyük még hozzá azt is, mert a kellékek
megtartása mellett alkotott nehány törvény közül
is, főleg a közjog körébe vágók az absolutistikus
czélokkal és törekvésekkel bíró hatalom részéről
tiszteletben tartva nem voltak. Szolgáljon ezeknek
igazolásául annak fölemlítése, hogy az országgyűlési
végzések eleintén minden fejedelmi megerősítés nél
kül egyedül az ország rendéinek nevében, majd az
ország kormányzására rendelt országos tanácsnak
(status consilium) és 1692 — 1698-ig csak a G u
bernátornak megerősítése alatt keltek. Ezután egé
szen 1714-ig az országgyűlési végzések, nem csak,
hogy minden megerősítést teljesen nélkülöznek, ha
nem azoknak még törvényczikk formába foglalása
is kiment a gyakorlatból, úgy anynyira, hogy az
országgyűlés működése — mondhatni — csak is a
császári biztossal való érintkezésekre s az udvarral
való puszta levelezésekre szállott le. Az előbb em
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lített 1714-ik évben tartott szebeni országgyűlés is
csak anynyiban tér el előzőitől ,hogy — magyar
nyelven utoljára szerkesztett — végzéseit, melyek a
Rákóczy forradalom még sajgó sebeinek orvoslásá
ra czéloztak, legalább törvényczikk formába foglalá.
III. Károly egész uralkodása alatt — mondhatni —
szünetel a törvényhozó hatalom; miután a különben
is már gyérülni kezdett országgyűlések végzései kö
zül, — kivéve a trónöröklési jognak 1722-ben a
leányágra kiterjesztését tárgyazó, 17 23-ban helyben * hagyott és 1724-ben kihirdetett végzést és a még
nehány idegen honfíusítást tárgyazókat, — törvényczikkbe egy sem foglaltatott. Mária Terézia király
nő negyven évi uralkodásának (1740 — 1780) első
tizenöt éve alatt — eltekintve a kétizbeli egy-egy
évi szünettől (1746 és 1750) évenkint tartottak
ugyan országgyűlést, de 1755-től 1780-ig már mindöszsze csak hármat. Ezen országgyűlések végzései
közül is, — ha mellőzzük itt a magán- és bánya
jog körébe tartozókat, a melyekről később lesz szó,
csak a pragmática sanctiot újból megerősítő 1744.
3. t.-czikket, továbbá a három nemzet unióját mó
dosító 6. t.-czikket, és a törvények fejedelmi meg
erősítésének szükségességét hangsúlyozó, de azért
tiszteletben nem tartott 9. t.-czikket találjuk a tör
vényes kellékekkel ellátva.
Az itt fölemlített nehány törvényczikkel kime
rítettük a fölvett évszáz törvényhozása működésének
közjogi eredményeit. A többi tömeges alaktalan or
szággyűlési végzések és határozatok legtöbbnyire a
császári katonaság tartására szükséges adónak (mi
litare quantum) követelés szerinti megajánlásáról,
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felszedése módjáról s egyéb ezekkel kapcsolatos tár
gyakról intézkednek.
Második József alatt' az előtte is különben már
csak névleg fennállott alkotmányt az erőszakos öszpontosítási törekvéssel párosult absolutismus váltá
fel. T íz évi uralkodása alatt a lioinagiale juramentum letételére egybehívott 1781-ki országgyűlésen
kívül többet alkotmánytörténetünk föl nem mutathat.
A törvényhozó hatalom működésének ily mó
don való szünetelése a dolgok folyásában rejlő lo
gikai következetességgel kellett, hogy maga után
vonja a fejedelmi kor alkotmányának elenyészték
Ez be is következett; mert a mint a legitt felemlí
tendő tények bizonyítják, a folytonos absolut intéz
kedések, a három nemzet politikai egységének és a
négy bevett vallásnak különben sem igen erős alap
jára fektetett alkotmányt, lassankint letünteték e szá
zad közéletének színpadáról. Az „Approbatákban“
és a „Compillatákban“ az ország köz- és magánjog
élete viszonyai egykor alkotmányos úton való ren
dezésének
mondhatni — csak sírkeresztje ma
radt fenn, hogy legyen emlékjele a külön állami
lét azon történetének, a mely hogy Kemény Zsigmond szavaival éljek, „egyes oly ragyogó lapokat
mutathat fe l: mintha maga a szabadság és honsze
retet nemtője sugalta volna“ tartalmukat.
A Leopoldinum diplomának, ezen kétoldalú alap
szerződésnek, a melyet ha keletkezése előzményeit
és történetét tekintjük, az 1791. 2. t. ez. helyesen
nevezett „ i n t é r D i v u m q u o n d a m L e o p o l (l i uni 1. et p r i n c i p a t u m T r a n s i l v a n i a e
s p o n t e i n i t a e c o n v e n t i o n i s r a d i c a l e in
Acta. Fasc. II.
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s t r u m o n t u m n a k , és a mely czéljánál fogva hi
vatva lett volna Erdélynek még az anyahontól is
függetlenségét, nemzeti fejedelmi korszaka alkotmá
nyát és a kormányhatalom gyakorlásában minden
idegen befolyás kirekesztését, az országos főtiszti
hivatalokra fejedelmi megerősítés mellett az ország
gyűlés választási jogának fentartásával csak honfiak
alkalmazását, az évi meghatározott átalány adózást
sat. „magna charta“ kint biztosítani: egy pontja ki
vételével, mely az országnak német generálist hatá
rozott, több egyetlen rendelése sem volt tiszteletben
tartva. A czélok körül egyetlen egy sem lett elérve
és biztosítva, a mely állításunknak szolgáljanak igazo
lására a következő tények:
Legelőször a három nemzet uniója ingott meg
s általa az alkotmánynak egyik alap intézménye. A
szászok részéről az adó és egyéb anyagi érdekek
alapján támasztott versengésnek dicstelen harczát az
egyesülésnek az 1844: 6. t. czikk által eszközölt
módosítása sem bírta egész század alatt elenyésztetni.
A hatalom pedig nem tartá érdekében állónak az
egyesülésben öszpontositott annak az erőnek gyen
gülése megakadályozását, a mely az egyesült nem
zetek jogainak kölcsönös védelmére kötelezte őket;
mivel az az erő a lassú jogfosztás terén haladó ha
talommal szemben is nagyobb ellentállás kifejtésére
képesített volna.
Éhez csatlakozott mindjárt kezdetben az alkot
mány másik alapintézményét képező négy recipiált
vallás közötti törvényszerű viszonynak felforgatása,

19
az udvar részéről a r. kath. vallásnak különös párt
fogásba vétele által.
Addig a inig ezen pártfogás a Leopoldi hitle
vélben biztosított vikáriusság helyett már 1716-ban
az erdélyi róni. kath. püspökség viszszaállításában,
a politikai okokból kizárt Jezsuita rendnek viszszahozásában és új szerzet rendek betelepedésének meg
engedésében nyert kifejezést: az eljárás, ha nem is
positiv törvényben, de az egyházak egyenlőségére
fektetett igazság követelményében igazolást b irt; de
kapcsolatban történtek a prot. egyházakkal szemben
olyan törvényellenes intézkedések, és lettek keresztülvive olyan változtatások, a melyek nem kevésbbé
mélyen sérték az igazságot, mint az általános poli
tikai apathia mellett is élénk vallásos érzetét a prot.
egyházak híveinek. Lássunk erre is egy pár példát:
A legelső csapás az evangélico reformátusokra
lett mérve a nemzeti fejedelmektől adomány útján
nyert s a Leop. Dipl. 2-ik pontja által biztosított
cameraticum beneíiciumoknak részint elvonása, ré
szint reductioja, részint pedig helyen-helyen a róm.
kath. papokkal való önhatalmú megosztása által.
Majd 1762-ben és 1763-ban a tanítás és nevelés
ügye előmozdításának szinleges intentiója alatt az
öszszes collegiumi és egyéb tanintézeti javaknak és
alapítványoknak a kincstárba való beszolgáltatása
elrendelésével. Ezen a prot. tanintézetek és egyhá
zak, közvetlenül anyagi, de közvetve szellemi meg
semmisülését ezélzó hatalmi intézkedések mellett
felemlíthetjük még a prot. házassági törvényszéke
ken véglegesen ellátott váló pereknek az udvari
Oancellaria elibe való felterjesztése elrendelését; to
as
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vábbá 1751-ben hivatalvesztés terhe alatt eltiltását
annak, hogy prot. papok olyan vegyes házasságo
kat köthessenek öszsze, a melyeknél egyik fél róni.
kath. vallású. Végül legyen még felemlítve az 1751-ik
évben kiadott s részletesebben 1774-ben körülirt
rendelés is, a mely meghagyta, hogy a r. kath. val
lást elhagyók — az apostatiáért, ha nemesek, —
fiscalis actio alá vettessenek és büntetéssel sujtas. sanak, ha nem nemesek, börtönre vettetvén 4— 6
hétig a r. cath. vallás tanaiból oktatást vegyenek,
mi ha sikertelen maradna, 25 pálcza ütés után köz
munkatétel mellett két évig rabságban tartassanak.
Ezzel szemben sajátságos ellentétet képezett a gö
rög nemegyesülteknek erőszakos uniálása s a pro
testánsoknak minden eszköz felhasználásával való
térítgetése. Szomorú képek ezek a hit és lelkiisme
reti szabadság tiszteletben tartásának hiányáról, va
lamint a törvényesen bevett vallások közötti egyen
jogúságnak — mely még a hivatalok betöltésénél is
tiszteletben kellett volna hogy tartassák — alaptör
vény ellenes felforgatásáról. Vessük reá a feledés
fátyolát s legfölebb ne csodálkozzunk rajta, ha ily
körülmények között a szenvedély és elkeseredés
lengette az okozatkint kibontott vallásos türelmet
lenség zászlóját, mig nem II. József türelmi pátense
fék közé szoríthatta a vallásos villongás üdvtelen
küzdelmét.
íme igy lett a hatalom által ledöntve az alkot
mány organismusának második alap intézménye is,
a melyet a Leopoldinum Diploma megvédeni és fenn
tartani nem volt elég erős. Szükségesnek tartottuk
ezeket röviden fölemlíteni, annál is inkább, mert az ■
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1791-ki reform mozgalom irányzatának igazolását
nagy részben ezekben a körülményekben bírja. De
ezekkel öszszefüggésben szükségesnek mutatkozik
még egy pár vonást feltüntetnünk Erdély közéleté
ből, hogy rajzunknak bár körvonalai kellőleg ki
domborítsák a képet.
U gyan is: az ország kormányzatának súlypont
ja e század alatt az ország kebeléből teljesen Bécsbe lett áthelyezve. A fejedelem ottani székhelyére
berendezett, egyelőre szerény hatáskörű „agentiale
fórum “ -bői nem sokára az érd. udvari cancellaria
nőtte ki magát, a mely a legtöbbire nem törvényes
elemekből álló kir. guberniumot magával alárendelt
ségi viszonyba hozta. Az alsóbbfokú kormányzatot
pedig a kinevezett főispánok mellett nagyobbára administratorok által helyettes czimen alkalmazott, de
a tények által állandósított tisztviselők vezették.
A pénz- és adóügy, valamint ezeknek vezetése
lassankint teljesen a kormány kezébe került. Te
kintve az intézkedéseket: az adó állandósítása ózdi
jából az 1702-ben elrendelt általános vagyon öszszeirás (generális bonorum conscriptio) kezdte meg
a rendelkezések sorát, a mely azonban a Bákóczy
forradalom alatt a végrehajtásban megakadván: sem
Ili. Károly 1712-ki rendelése, sem a statusoknak
1721-ki intézkedései, részint a szászoknak elégedet
lensége, részint pedig a kiváltságaira féltékeny ne
mességnek magatartása miatt eredményre nem ve
zetett. Az 1746-ki vagyon öszszeirási kísérlet is
sikertelen maradván, 1750 és 1754-ben a ré
gihez képest gyökeres átalakuláson keresztül vitt

22
adózási rendszer teljesen az alkotmányon kívül álló
tényezők rendezése alá jutott.
Mindezeket igy hozta magával a lassankint be
olvasztásnak és az alkotmányosság mégsemmisítésének politikája. És kinek jutott volna eszébe a Leopoldinum Diplomára támaszkodva mentésére sietni
Erdély haldokló alkotmányának? Senkinek, mert az
alkotmányos élet hanyatlásával egyenlő arányban
erősödő absolut hatalom, a vagyona és műveltsége
által függetlenségre és ellenállás kifejtésére hiva
tott aristocratiát, érdek legyezgető és kitüntető ke
belére ölelte, s a főhivatalokra és az udvar magas
kegyének birtokára féltékeny főurak, kiszakítván
magukat a Verbőczy populusát alkotó egységes
nemességből, az alkotmányról, alaptörvényekről és
nemzeti érdekekről nem sokat elmélkedének. Sőt ha
bár nem is oly mérvben mint ez a testvérhonban
történt, még a magyar nyelvet is, nemzetiségünk
nek éltető és fenntartó elem ét. . . drága kincsét,
száműzni engedék nemcsak a törvényhozás és köz
kormányzat köréből, hanem száműzték családi tűz
helyeiktől is. A köznemesség elvesztő fogékonysá
gát és érdeklődését a politikai élet mozzanatai iránt
s a csendes contemplatio körén fölülemelkedni nem
bírva, a resignaíió nyugodtságával mivelteté jobbá
gyai által apáitól öröklött földét. .Hazája alkotmá
nyáért és függetlenségéért nem szállott síkra, mert
a hires „ p r i m a e n o n u s n a k “ (H. K. 1. R . 9. tit.)
kiváltságai még nem voltak anynyira megnyirbálva,
hogy felrázkodott volna tetszhalott! állapotából. A
székely primőrök az aristokratiát utánozták, a primipilusok és pixidariusok elnyomva s utóbbiak nagy-
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részé határszéli katonaságra szorítva még akarat
mellett is sokkal kevesebb erőt lettek volna képe
sek kifejteni, mint a menynyi a hatásnak ellensú
lyozására elég lett volna. Végül a szász nemzetiség
privilégiumai védelmére résen állt ugyan, de a germanisatiot éppen nem perrhoreseálva, sőt elősegítve,
inkább képviselő a bomlasztó, mint az alkotmány
fenntartó elemet,
Ugyan ki keresne és ki várna ily körülmények
között haladást és fejlődést az állam közjogi életé
ben? Hiszen a fejlődésnek belső tényezői magában
a népben, a népélet fejleményeiben és új viszonyok
alakulásában rejlenek. Az élénk érdeklődéstől átha
tott értelem és jogérzet kell, hogy felfogja azokat
s a törvényhozás csak külső tényezőkint segédke
zik a fejlődés processusában. Erdélyben a felhozott
vázlatok a kérdésben levő század alatt úgy a külső
mint a belső tényezők hiányáról tanúskodnak. Mi
lehetett volna a következmény egyéb, m in t: a ha
nyatlás és a megsemmisüléshez való közeledés?
Hagyjuk cl az ország közéletének terét e helyütt
mint tetszhalottat. Ez állapota még jó szolgálatot
fog tenni az ébredésnél, mert a valóságos halálra
való emlékeztetésével meg fog tanítani az élet be3sének felismerésére és inteni fog az alkotmány
életszerveinek gondosabb ápolására.
Fordítsunk jogfejlődésünk történetének egy má
sik lapjára s olvassuk le onnan, hogy milyen volt
Erdélynek 1681— 1791-ig terjedő felvett századunk
nak magán jogélete?
•f»

*
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Kiindulásul itt is a Leopoldinum Diplomát vá
lasztjuk, a mely 3-ik pontjának ezen szavaival: „ App r o b a t a s e t C o m p i l l a t a s p a t r i a o i 11 i u s l e 
g e s , D e c r e t u m T r i p a r t i t u m Verböczi i , Cons t i t u t i o n e s , J u s m u n i c i p a l o n a t i o n i s Saxonicae, i n v i g o r c i n v i o l a b i l i p e r m a n s u r a
d e c l a r a m u s 11 határozott álláspontot nyújt arra
nézve, hogy a felsorolt és sértetlenül érvényben tar
tandóknak rendelt törvényekben foglalt jogelvek és
tételek által alakított magánjogéletot körvonalozhass u k ; önként értetvén, hogy e tekintetben külön kell
választanunk a magyarföldet a székelyföldtől és
mind kettőtől a királyföldet.
A mi a vármegyékből állott magyarföldet illeti,
ennek lakossága a nemesek és nem nemesek főcsoport
jára volt és maradt felosztva ezen egész század alatt.
Az előbbiek szabad ősöknek nemes utódai, vagy a haza
iránt jól érdemcsült, adományos vagy czimeres le
velet nyert, virtutis laureatusai s illetőleg az arra
méltó idegenekből ünnepélyesen honflusított fiai a
hazának. Utóbbiak részint a már régen szabadsá
got vesztett elődöknek szolga utódai, részint pedig
nemzedékről nemzedékre leszármazó maradékai an
nak a kis birtokú földnépnek, a mely 1514-ben az
urak ellen lázadt fel s leveretés után örökös job
bágyságra vetve és röghöz kötve, csak munkája
bére fejében birhatá az önkényüleg kimért szolgálmányokkal terhelt kenyér termő földét.
A nemesi osztály az adományos illetőleg czi
meres levelű valóságos nemeseket, az egyházhelyi
a feltételes és a félnemeseket ölelte fel, még pedig
ezen alsóbb felosztás szerint a H. K . I. R. 9. czi-
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méhen foglalt sarkalatos jogok és kiváltságok öszszeségének vagy pedig csak azok némelyikének
élvezetét biztosítván számukra, a kiktől — kivéve a
számos jogkedvezményekben részesült honoratiorokat és az öszszes magánjogaikra nézve külön jogi
tekintet alá eső városi polgárokat — a nem nemesi
osztályt, a személyes szabadság és a személyes
aetoratus hiánya mellett, * főképpen a nemesi jogok
élvezésére való képtelensége választá el.
A vagyonjogi viszonyokat tekintve elégséges
nek tartjuk körvonalozásul csak anynyit fölemlíte
ni, hogy a magyarföldi nemesi fekvőségek adományi eredetüknél fogva a jus regiumnak voltak alá
vetve s azokra nézve Erdélyben nem csak a m ag
szakadás, (dofectus serninis) az országgyűlés által
itéletesen kimondott hűtlenség és a contractus ese
teiben ; hanem az országgyűlés által törvényben
megállapított egyéb (articularis) esetekben is, a fiscusra kiáramlásnak volt helye. Az úgy jogilag mint
tényleg háramlóit — viszszaszállott — javakat a
fejedelem jólérdemesült honfiaknak újból adomá
nyozni volt köteles. Sőt gyakran még az ország
gyűlés beleegyezése nélkül el nem idegeníthető s a
magyarországi koronái javakkal azonos rendeltetés
sel biró, „púra fi scalita“ sokat is adomány alakjában
. és neve alatt inscribálták, azaz: zálogíták el a fe
jedelmek egyes egyének vagy családok részére.
Ezeknek következtében az adományrendszer ezen
század alatt is egyik legfőbb rendező intézménye
maradt a vagyoni jognak, a melynek a jus regiurn
dominálta viszonyait.
A rendező befolyás tekintetében hasonló jelen-
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tőséggel birt az ősiség intézménye, a melynek lé
nyege az elődöktől törvényi öröklés czimón, a tör
vényes örökösökre szállott javak felett, úgy élők
között, mint — az ultimus deíiciens kivételével —
halál esetére: a rendelkezési szabadságnak tetemes
megszorításában állott. E képpen sem az adományos,
sem az adományos és egyszersmind ősi, sem pedig
a pusztán ősi javak tulajdona nem íiyujtá az illetők
nek a tulajdonjognak öszszes alapjogosítványait; de
más felől a kisebb királyi haszonvételekben ré
szint ipso juro, részint privilégiumok alapján magá
hoz ölelt olyan tartozékokat is, a melyek különben
átalában a tulajdonjognak nem attribútumai.
Az öröklés rendszere ezen század alatt is, az egyé
ni rendelkezési szabadság helyett, a család vagyonfenntartás elvére maradt fektetve és a javak külön
böző jogi természete által határozólag befolyásolva.
Csak a szerzeményi javak állottak az egyéni szabad
intézkedés alatt, mig az ősiek a törvény alapján és
czimén szükségkép kellett hogy a törvényes örökö
sökre, és pedig első sorban a lemenőkre, vagy
ilyenek hiányában a felmenőkre s illetőleg az oldal
ági rokonokra szánjanak, a paterna paternis, inaterna maternis elvének szem előtt tartásával; mig a
városi és a paraszti javakban külön sajátszerű el
vek határozták meg az öröklés rendszerét, a me
lyekre itt részletesen ki nem terjeszkedhetünk.
A mi a székelyeket, a hun scytlia törzsnek
ezen nemes ágát illeti, ezek eredetileg magánjogi
személyiségük tekintetében törvény szerint az orszá
gos nemesekkel egyenlők valának s a „genus bellicosissimum“ elnevezésre érdemesített fegyveres szol-
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gáláinkon és bizonyos alkalommal fizetett ökör adón
kivid semmi egyéb terhek hordozására nem voltak
kötelesek. Primőrök, Primipilusok és Pixidariusok
rendére volt felosztásuk, reájuk nézve sem személyi,
sem vagyonjogi tekintetben különbséget nem ered
ményezett; miután a felosztás alapjául a vagyon
szolgált és ennek menynyisége határozta el azt, hogy
gyalog vagy Jóval tegyék katonai szolgálatukat,
avagy több lovast kiállítani tartozzanak. Első fog
lalás czirnén birt földükre nem terjedt ki a szent
koronának joghatósága (jus regium) s ennélfogva
egész János Zsigmondig javaik koronára háramlásának sem volt helye. Ősi constitutioik alapján Verböczy szerint per tribus et generationes et generationum lineas osztozának a székely örökségekben, a
közelebbi ág kizárván a távolabbit, s ugyanazon
ágnak fiú . tagjai a nőtagokat, mig vérrokonoknak
hiányában a szomszédok öröklése zárta ki a fiscus
öröklését. Ha mindnyájan ez állapotban maradhat
tak volna, a Leop. Pipi. által érvényben tartott
1555-ki Ooustitutioikban látható elvek szerint ma
gánjog viszonyaikat közönségesen körvonaiozhatnók,
de a fejedelem elleni 15G2-ki lázadásuk, a fellázadt
kisbirtokú szabad székelyek legnagyobb részének az
örökös jobbágyság állapotát juttatta részébe. A job
bágyok száma ezután folyton szaporodott, részint
önmaguk lekötése által, részint pedig a nagy va
gyonnal biró primori osztály erőszakolása stb. által.
Így fejlődött ki a székelyföldi sajátságos s a ma
gyarfölditől sok tekintetben elütő urbériség, a mely
ngy a személyi mint a vagyoni viszonyok rendezé
sének egységét megszüntette. A jus regium megho-
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nősült a székely földön is, nem csak a fennebb em
lített lázadás miatti notáztatása miatt a székelyek
nek, hanem az által is, hogy sokan új adományt
(nova donatio) kértek fel székely örökségükre, a
mely által azokat a magyarföldi adományos javak
ról szóló jogtételek uralma alá juttaták és Verbőczy Hármas könyvének alkalmazására tágabb tért
nyítának.
A királyföld az Andreanum privilégium sza
vaival élve Erdélyben „a varus usque ad Borait“
vagy is a Szászváros, Baróth, Sepsiszék és Darooz
között elterülő földrészt foglalta magában. Fundus
regius terra regis, bonum Coronao, Peculium fisci,
stb. elnevezés alatt szokott előfordulni, annak fel
tüntetéseid, hogy a szászok betelepítése alkalmával
ezen területre nézve a korona a tulajdonjogot fenn
tartotta, csak is az örökös haszonélvezeti jogot en
gedvén át a vendégül fogadott thcuto ílamand nép
nek. A közjogi állásról és privilégiumokról itt nem
szólva, magánjogi tekintetben csak azt emeljük ki,
hogy a fennebb körülirt föld tisztán polgári birto
kot képezett, a melyből ki volt zárva a földesúri és
jobbágyi — az úri és szolgai viszony és lakosai
mindnyáján egymás között teljesen egyenjogú sza
bad polgárok (Froi Bürgcr) voltak. Területükön a
háramlásnak és az adományozásnak nem volt helye
s ennek folytán vagyonjogi és öröklési viszonyaik
mentesek voltak az adományrendszcrnek és az urbériségnok jogi hatásaitól. Azonban sikerült főkép
pen a XVIII-ik század második felében a „szász
hét bíráknak“ s illetőleg Brassó városának némely
királyi várakhoz tartozott községek szabad lakosait,
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mint jobbágyokat vetni hatalmuk alá és ez által
olyan viszonyokat hozni létre, a melyeknek megha
tározására a jobbágyságot rendező törvények és ren
deletek nyertek alkalmazást.
Eltekintve ezen anyagi változástól, a melynek
jogtalansága kimutatására kellő adatok állanak ren
delkezésünk alatt, a magánjog alapintézményeiben
sem a magyar, sem a székely, sem pedig a király
földön lényegesebb változások törvényhozásilag be
nem következtek. Az országgyűléseknek olyan ha
tározatai, mint milyen pl. az 1714-ki, a mely a pa
rasztoknak a fegyver, posztóruha, gyolcs ing és rá
más czizma viselését is megtiltotta volna — ha megerősítfetik — még nem mutatják a személyi és
polgári jogok egyenlősége iránti érzéknek fölébre
dését. A jobbágyi szolgálmányok úgynevezett limitatiojáról hozott s Mária Terézia királynő által csak
1744-ben megerősített rövid törvényczikk, hogy
menynyire nem volt képes a még mindig az 1514ki szigorú törvények nyomása alatt nyögő jobbá
gyok magánjogi állapotán a földesúri önkény ellen
segíteni, azt a szintén Mária Terézia királynőtől
1769-ben bizonyos punctumok elnevezése alatt ki
adott s rendeleti úton végrehajtott úrbéri rendezés
tanúsítja. Azonban felette csalódnék az, a ki a bi
zonyos punctumokban Mária Teréziának az egykoruság alapján a magyarországi nagyszabású és az
úrbéri viszonyok rendezése történetében korszakot
alkotó rendezésével hasonlót keresne, mivel azokban
még az úrbéri állományok sem nyervén meghatá
rozást: a magyarországiakhoz képest alig számítás
alá jöhető csekély kiterjedésű földbirtokukhoz kötött
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jobbágyak nem találtak védelmet a földesúri önkény
ellen. Ennek a körülménynek tulajdonítható az
1774 évi jul. 0-ról kiadott azon kir. rendelet, a
mely a parasztok ügyeinek védelmét a földesurak
kal szemben az utasítással ellátott magistratualis
ügyészekre bízta. Az alkotás és a kor bölcseleti el
veivel ellentétes, megcsökönösedett nézetekkel való
merészen szakítás terén állott Ií. József császárnak
maradt feladatába, hogy a röghözkötöttségnek és
örökös jobbágyságnak eltörlésével megörökítse ne
vét a humanismus pantheonában, irányt jelölve ál
tala e tekintetben az 1791-ki törvényhozásnak is.
Mint tudomány ág az önállóság mellett is sok
magánjogi elemet felölelő és számos magánjog ér
deket érintő bányajog fejlődése körül nem jelenték
telen mozzanatot képez az 1747-ki országgyűlés ál
tal alkotott 14 czikkre terjedő bányajogi rendezés,
a mely ha nem is részleteiben, de alapvonásaiban
s különösen a bánya főúri jognak a hazai jogrend
szer értelmében való meghatározásával, az egész
bányajogi életre kiterjedő intézkedéseiben határo
zottabb átmeneti alapot nyújtott az 1702 évben ide
iglenesen életbeléptetett s 1722-ben egy udvari ka
marai rendelettel megerősített „ M a x i m i l i a n a “ -ról
az újabb reformokra.
A magánjogok érvényesítése és védelme tekin
tetében haladást jelezhetünk ezen század alatt a ki
rályi ítélőtáblának III. Károly állal 1737-ben az
u. n. „ C a r o l i n a r e s o l u t i o “ -val elrendelt állan
dósításában, úgy a székhely, mint az ülésezésekre
nézve, a melynek előzményéül az igazságszolgálta
tás jobb rendbe hozatala czéljából az 1728-bau
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br. Szentkereszti András elnöklete alatt kiküldött
bizottságnak munkálata szolgált, a mely úgy a guberniumnak, mint a kir. táblának véleménye kísé
retében volt 1731-ben a nevezett király elibe fölter
jesztve. Az ugyanezen téren való javítási törekvés
nek bizonyítására szolgál 1762-ben gr. Nemes Ádám
elnöklete alatt egy újabb bizottságnak kiküldése, a
melynek feladatává volt téve a Carolina resolutio
után tapasztalt hiányoknak figyelembe vételével ten
ni javaslatot az igazságszolgáltatás javítására. A bi
zottság egy egész codexel számolt be kiküldetése
eredményéül, a mely ha nem is találhatott elfoga
dásra, de okot szolgáltatott 1764-ben az u. n. „C o n 
t i n u a t á b l á k “ felállítására, a melyek az addigi
generális, partialis és íilialis székeket megszüntették.
Ezen táblák hatásköre akkor kiterjedt az egymástól
el nem választott peres, közgazdasági és közigazga
tási ügyekre egyaránt.
.
II.
József alatt újabb változások következtek
be. Ugyanis 1786-ban (máj. 1-ről) kelt intézkedé
sével II. József a peres ügyeket a publica admi
nistrate körébe tartozó tárgyaktól elválasztván,
amazok kezelésére alsó forumkép felállította a „ C o n 
t i n u u m j u d i c i u m o k a t “ vagy „ s e d r i a k a t “ ,
ezekre nézve pedig az u. n. „ C o n t i n u u s o f f i c i ó l a t u s o k á t . “ Az állandó királyi tábla fennma
radván, a kir. gubernium is a politicum és a judieiale két osztályára lett elkülönítve, mindkettő a gu
bernátor elnöklete alatt, az alelnökök és referens
eonsiliariusok, titkárok stb. beosztásával. Mindezek
egész 1791-ig működtek. Ha ezen intézkedésekhez
még hozzá számítjuk 1714-ből és 1779-ből a kor-
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látlan fellebbezési jognak megszorítását és szabá
lyozását: lehetetlen haladást nem registrálnunk, bár
nem alkotmányos, hanem teljesen absolut úton.
Szükséget pótoltak azon normativumok is, a melye
ket Mária Terézia királynő 1772-ben a csalárd és
mások pénzét fecsérlő adósok elleni, valamint a csőd
eljárás tekintetében kiadott. Jótékonyan hatott 178(1ban II. Józsefnek az árvák ügyei vezetése és jo 
gaiknak felügyelete iránt tett intézkedése is. Végül,
hogy még egy mozzanatot kiemeljünk, 1779-ből
megemlékezünk azon czélba vett codexről is, a me
lyet Mária Terézia megbízásából Simon procnrátor
szerkesztett volna az öszszes hazai jogból, a mely
azonban eredményre nem vezetett, de azért mint
jelzője a rendszeres codificatio terének, a mely felé
a jogfejlés irányát vette, érdemessé teszi megemlé
kezésünkre.
íme ezek Erdély köz- és magánjog életének tá
gas körvonalai a felvett száz év alatt. A megsem
misülés határaihoz közeledő hanyatlás ott, és némi
kárpótlást nyújtó haladás itt.
Vessünk már most egy rövid pillantást az
1791-ik év reform mozgalmaira.
Az 1790-ik év Deczemberének 21-én nyílt, meg
Erdély országgyűléseinek legnevezetesebbike, mind
azok között, a melyeket külön állami élete alatt tar
tott; a melyet működési idejéről 1791-nek jeleznek.
Sokan várták ezt, de kevesen reméllették, a mint
gr. Bánffy György akkori gubernátor megnyitó be
szédében hangsúlyozó. Uj korszakot kezdőnek ke
resztelték el. Váljon meg érdemelte-é nevét? Te-
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gyenek erről tanúságot ezen országgyűlés működé
sének iránya és maga az eredmény.
Nem kívánván itt ismételni az országnak 1691—
1780-ig terjedő idő alatti közjogi állapotáról és al
kotmánya hanyatlásáról már elmondottakat,—a me
lyek már magukban is kiapadliatlan forrását képez
hették a motívumoknak, mindazok számára, a kik
a haza és alkotmánya megújhodása s illetőleg viszszaszerzése czéljából a cselekvés terén sorompóba
léptek;— különösen azon közvetlenül megelőző tiz év
eseményeire fordítjuk a figyelmet, a melyek II. Jó 
zsefnek öröklött beolvasztási törekvéssel párosított
absolut uralkodása alatt történtek. Ezen tiz év tar
tama alatt II. József, elismert lángelméjének még
tévedései mellett is nagyszerű, a X V III-ik évszázat
uraló bölcseleti elvek sugaraitól átszőtt, alkotásait,
a nagy egységes fiiam alakítása— mint czél —érde
kében minden átmeneti fokozat nélkül, merészen,
alkotmányt és történeti jogot félre lökve, nemzetisé
get és nemzeti nyelvet el nem ism erve: a hatalom és
erőszak fegyverével akarta úgy Magyar- mint Erdélyország közéletébe honossá tenni. Mintha csak a nem
zetek és államok sorsa fölött őrködő gondviselés
műve lett volna II. Józsefnek ezen eljárása; mert
minden egyes önhatalmú intézkedése, egy-egy hatal
mas villany áramlatként futott át a nemzet-test tag
jain. A főurak egy része külön a kaszt érdekeknek és
a befolyásnak, a köznemesség a féltett kiváltságok
nak megsemmisítését látva: fölriadt tetszhalotti ál
lapotából és a midőn, a minden absolut rendeletét
(a'vallás ügyében kiadott türelmi és az örökös
Acta Fase. II.
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jobbágyságot el törlő parancsait kivéve) visszavonó
császár halálával H, Dipól alatt az 1791 -ki ország
gyűlés megnyílt, — lia különböző indokokból és ru
gókból is, - - de mint egy ember állott és fogott a
nemzeti alkotmány és jogok viszszaállításának nagy
művéhez és a szükséges reformok keresztülviteléhez.
A szolgai meglmnyászkodást: az alkotmány iránt a
rajongásig menő lelkesülés szelleme; a csendes contomplatiot: a tevésnek erős akarata; a tartózko
dást: szinte a nyerseségig fokozott bátorság ereje,
váltá fel.
Némelyeknek (a számra kevesebb ellenzéknek)
a Loopoldi hitlevélben körvonalozott és biztosított
alkotmánynak teljes visszaállítása, képezte törekvé
sük irányát. Mások szintén az alkotmány restitutioját hangoztatták, de az 1780 előtti titkon sóvárgott,
állapottal és a szükséges vagy a helyzet kényszerű
ségéből folyó változtatások keresztülvitelével. Alkot
mány viszszaállítást és annak keretében a XVH I-ik
század szabad elvei szerint való átalakítást és új al
kotást óhajtottak volna azon aránylag kevés számu
nk, a kik éleslátó szemeikkel — mint az éji utas
a meszszi távol pásztortüzének föl-föl csillámló fé
nyét — már a két magyarhon bérezem is viszszatükrözni látták, azt a magasan fellobogó lángot, a
melyet ott a Szajna partján a franczia forradalom
gyújtott fel, a szabadság, egyenlőség és a testvéri
ség számára emelt oltáron. Kevesen voltak ezek, de
övék az utókor elismerésének babér koszorúja. Az
udvar, mely okult a kifejtett hatalmas nemzeti reactioból, azon nézetet támogató, a mely az alkot
mány viszszaállítását csak változtatások mellett tartá
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eszközölhetőnek, de olyan változtatásokat czélzott, a
melyek a míg egyfelől külsőleg nemzeti irányuaknak tűnvén föl, megnyugvást adnak; másfelől lénye
gileg a föl nem adott beolvasztás politikája folyta
tásának lehetőségét ki nem zárják. Ezen czélzat sok
tekintetben kényszer helyzetet eredményezett, a mely
az országgyűlési működés irányára nézve megtette a
maga hatását. Végül is az alkcffmány restituti ójának
részint a szükséges, részint a helyzet kényszerűsé
géből folyó változtatások és módosítások megtételé
vel öszszekapcsolt irány az: a mely felé az 1791ki országgyűlés többsége működésében megindult s
a melyet nem helyesen kereszteltek el „ű j k o r 
s z a k k e z d e t é n e k “ , mert az inkább csak egy
űj korszak bekövetkezhetése előfeltételének tekinthe
tő : úgy anynyira, hogy ha az 1791-ki országgyű
lés törvényhozási működésében a határozott elvek
szerinti rendszeres törvény alkotás (codificatio) te
rét a többi európai államok példájára el nem fog
lalta volna: csupán elfogadott irányánál fogva, a
későbbi sérelmi országgyűlések sorából nem igen
emelkedett volna ki. íme az irány jelezve van. Te
kintsük már most az ezen irányban való működés
nek eredményét.
Az országgyűlés 1790 dec. 21-től 1791 aug.
9-ig tartó ülésezése alatt öszszesen 162 törv. czikk
alakjába foglalt határozatot hozott és terjesztett föl
II. Lipótlioz fejedelmi szentesítés végett, de az idő
közben elhalt fejedelem után következett II. Ferencz
azok közül csak 64-et erősített meg. Nem szüksé
ges itt annak fejtegetése, hogy a törvényhozás két
factorának egyenjogúságánál fogva tulajdonképpeni
3*
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külső eredményül csak is ezen 64 törvénvczikket
tekinthetjük, miután a többi a fejedelmi megerősítés
hiánya miatt törvénvny^ nem válhatott s nagy fon
tosságú jogtörténeti becsén kívül egyéb erővel
nem bir.
Tárgyuk szerint sorozva, a megerősített törvé
nyek részint az alkotmány viszszaállítás keretébe
tartoznak, részint régi törvényeket öntenek határo
zottabb formába, illetőleg változtatnak meg, részint
pedig az áj alkotás terén foglalnak helyet. Jogilag
alakított anyaguk a társadalmi és állami élet öszszes viszonyai közül vannak kiszemelve s azért szá
mos közjogi, közigazgatási, magánjogi, törvényke
zési és büntetőjogi szabványokat foglalnak maguk
ban. Nem áll itt feladatunkban mindezeket részle
tesen bonczolgatni, de igenis szükséges, hogy azo
kat átalánosságban jellemezzük és tárgyuk szerint
csoportosítsuk.
Ezen magasabb szempontból kiindulva először
az alkotmány viszszaállítása tekintetében az 1691ki Leopoldi hitlevélnek a királyi hit és szó szent
ségére hivatkozás melletti megerősítését és egész
terjedelmében újból kiadását kell annál is inkább
kiemelnünk, mert annak minden törvényszerű trón
változás alkalmával való kiadása lett elrendelve,
még mielőtt a kötelességszerü hűségi eskü leté
tetnék.
Éhez járult a három nemzet politikai uniójá
nak és a négy recepta religionak, mint az alkot
mány alapintézményeinek felújítása és az ezeket sza
bályozó régi törvények megtartására, a törvényczikkben formulázott eskü letételének elrendelése.
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Ezen törvényhozási intézkedéssel okozatos kapcso
latba kell hoznunk azon törvényczikkeket, a melyek
a négy recepta reiigio között fennállott és még az
ország kormányzat szerveire is kihatott törvényes
viszonynak helyreállítása és a már elől jelzett viszszásságoknak megszüntetése czéljából alkottattak.
Különösen a II. József császárnak uralkodásából
merített tapasztalatok után, az ország karai és ren
déi, az alkotmány és önálló belkormányzat, biztosí
tására a központosítási kisérletek ellen a pragmatiea sanctionak általános kifejezésekben nyújtott biz
tosítékát kielégítőknek nem látván: a Leop. Dipl.
mellett sem tárták feleslegesnek, határozottan kife
jezni, hogy Erdély saját alkotmánynyal biró ország
és ad normám aliarum provinciarum haereditariarum, nem kormányozható.
Sőt a restauráló országgyűlés nem elégedett
meg ezen régi elvnek törvényczikkben való újból
kifejezésével, hanem a II. József által életbelépte
tett közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezet
és rendszer helyett a régit viszszaállítani rendelte,
a mely által a megyék, székek, vidékek és városok
azelőtti felosztása, hatásköre, az igazgatási mód, a
generális, partialis és íilialis törvényszékek, valamint
a perek éveken keresztül húzását lehetségesítő pe
res eljárás stb. megint életet nyertek. E tekintet
ben a restitutiot és az átmenetet tárgyazó 1791-kl
törv. czikkek reformokat magukban nem foglalnak,
sőt már az akkori idő igényeihez mérten is anyagi
lag inkább viszszaesést, mint előhaladást tanúsítanak.
Jelentőségénél fogva kiemelkedik az 1791-ki
törvények közül a 11. t. ez., a mely — a mint maga
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kifejezi — a régi sarkalatos törvények és szokások
szem előtt tartásával az országgyűlésről, annak al
kotó elemeiről, öszszehivásáról és idejéről, tárgyai
ról, a tárgyalás módjáról, elnökéről és tanácskozási
rendéről foglal magában részletes intézkedéseket,
de a nélkül, hogy különösen az alkotó elemekre
nézve kellő határozottságot nyújtana, miután a fe
jedelemnek — a törvényhozás egyik tantorának —
kinevezésétől függő tagok, az u. n. királyi hivata
losak vagy regálisták számának meg nem állapítá
sával, a határozott számú megyei és városi köve
tekkel egyenlő szavazási jog mellett: a nemzeti aka
rat érvényre emelése bármikor könynyen ellensú
lyozható s esetleg nullifikálható volt. Mit sem se
gített ezen határozatlanságon a regálisták qualiíicatiójára a „potior nobilitas“ -nak és a „sufficiens
possessio“ -nak feltételül előirása, mert, hogy az
egységes nemesség mellett ki tekintessék „potior no
bilis “ -nek és menynyi legyen a „Sufficiens possessio0? azt körülírni a törvényhozás elmulasztotta. K ü
lönben meg kell jegyeznünk, hogy ezen törvónyczikkben reform anyagilag nem létezik; mert sem
újat magában nem foglal, sem a régi szokásokat és
törvényeket meg nem változtatja (kivéve, hogy a
Leop. Dipl. 10. pontjától eltérőleg az országgyűlés
nek öszszehivása a főkormányszék utján van ren
delve), hanem pusztán alakilag történt reform a ré
gi szokásokban és törvényekben elszórt elveknek és
tételeknek egyöntetű egészbe foglalásával.
Tekintve a végrehajtó hatalom orgánumait,
a kir. gubernium tagjainak s általában minden fő
hivataloknak az országgyűlés választása utján való
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betöltése volt biztosítva, a Leó. Diploma alapján a
fejedelmet illetvén a megerősítésnek joga. Az 1791ki országgyűlés ennek megváltoztatását hozta az al-.
kotmánv viszszanyerésének egyik áldozatául, hoszszas vita után belenyugodván a választás oly mó
don való megszorításába, hogy mind a négy bevett
vallásnak közül 3— 3 legtöbb szavazatot nyert, öszszesen tehát 12 egyén terjesztessék föl, közülök
egynek megerősítése végett. A második áldozat a
megyei hivatalok betöltése módját illetőleg 'volt hoz
va az által, hogy a kinevezett főispán kijelölési jo 
ga mellett — a, melyet aképpen gyakorolt, hogy a
négy bevett vallásból 3— 3 egyént jelölt meg — a
fejedelmi megerősítés joga szintón fenntartatott.
Ez intézkedés által a megyék szabad választási
joga majd nem a semmire devalválódott s a gyö
keres módosítása által az e tárgyú alaptörvényeknek
az 1791-ki törvényhozás az alkotmányra nézve nem
reformált; hanem inkább deformált.
Kedvezőbb eredményeit képezik az 1791-ki
törvényhozás működésének a következő intézkedé
sek u. in. :
Határozottan a reform terén találjuk a tör
vényhozást, az örökös jobbágyságnak megszünteté
sével. Igaz, hogy II. József császár ezt már önha
talmúlag megtette volt, de a törvényhozás ez úttal
nyilatkozott először olyan irányban, a mely a job
bágyoknak legalább magánjogi állapota javítására
ezélzott. Tette legyen ezt akár a közvélemény nyo
mása alatt, akár a kor intő szavára, az a ki az
eredményt vizsgálja, e tekintetben szívesen eltekint
het az indokoktól; mert ha a kimondott költözködési
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jogot még mindig nehéz feltételek választék is el a
szabadságtól: az első törvényhozási lépés általa még is
meg lett téve arra a térre, a melyen tovább-tovább
haladni könynyüvé vált, de piár a viszszatérésben
az erőben önmagát tápláló szabadság hatalma állt
volna útat.
Különösen a megelőző századnak nem ugyan
törvényes, de tényleg még is fennállott viszonyaihoz
képest, a polgári és politikai jogok egyenlő élvezé
se tekintetéből haladást képez azon intézkedése is a
szóban forgó országgyűlésnek, a mely törvény által
akadályozta meg, hogy a grófi és bárói rend külön
polgári statust formálhassam
Nem különben az egyik vallásról a másikra
áttérést, a vegyes házasságot a reversalisok érvény
telenségét, a vallásos könyvek nyomtatását stb. tárgyazó törvényezikkek is, a melyek szembetűnő hiá
nyaik mellett i s : reform lépést képeztek a vallás és
lelkiismereti szabadság felé. Midőn ezt állítjuk, nem
a nemzeti fejedelmek korában alkotott törvényekhez
viszonyítunk; hanem az 1691— 1791-ig terjedő szá
zad azon tényleges állapotához, a melyet annak he
lyén már példákkal is illustrálva ismertettünk.
A vallás és lelkiismereti szabadság tisztelete
iránti érzék ujbólébredésének tulajdoníthatjuk a gö
rög nemegyesült egyház szabad vallás gyakorlatát
biztosító intézkedését is ezen országgyűlésnek; vala
mint köz megnyugvást eredményeztek azok a tör
vényezikkek is: a melyek a négy bevett vallás
egyenlőségéről, az egyházi és tanodái javak és az
alapítványok biztosításáról intézkednek, mert fájó
sebeknek orvoslására voltak mindezek hivatva.
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Tekintve végül a magánjogot és annak alap
intézményeit, az 1791-ki törvényhozás azokat mond
hatni egyelőre változatlan hagyta, miután intézke
dései ezen a téren részben ideiglenesek, részben
inkább csak előkészítők.
Különösen csak a C o d i f i c a t i o elvének elfoga
dását kell kiemelnünk és ezen elv megvalósíthatása
czéljából azon országos bizottságoknak kiküldését, a
melyeknek a 64. .t. ez. úgy tárgyait, mint felada
tait határozottan körvonalozta. Ha az 1791-ki országgyülés egyebet mit sem tett volna, mint ezen
codificationalis elvnek elfogadását és a gyakorlati
megvalósítás iránti intézkedéseket: már ez által is
európai színvonalra és jelentőségre emelte volna
működését.
Nem szólva itt a többiről, különösen a jog
ügyi bizottság igényli figyelmünket; mert ez a mel
lett, hogy a Compillaták szerkesztése után 1669 —
1691, az évenként tartott országgyűléseken keletke
zett törvényeket is hivatva volt öszszegyüjteni: szá
mos a magán és törvénykezési jog körébe eső ja 
vaslat tételével volt megbízva, például javaslatot
tenni: a) a házastársaknak az ingó javakban való
kölcsönös öröklése, valamint az ingatlan javakban
való öröklés szabatosabb rendezése tekintetében.
h) A fiú és leánytestvérek között megejtendő osz
tálynak módjára nézve, c) A tiszta adóssági, zálog
és csőd ügyekben való helyes eljárásra nézve, d) Az
ősi javak eltékozlásának [és elidegenítésének meg
akadályozása iránt, e) A törvénykezési eljárásnak
javítása és az anyagi törvényekkel nem ellenkező
új intézmények felvétele iránt. /) Az úri székek mi-

42
ként szabályozása, valamint a hajósok és sóvágólc
per folytatása iránt, h) A köz- és királyi ügyigaz
gató utasításául szolgálandó szabályzatra nézve stb.
íme az 1791-ki országgyűlés jogi reform moz
galmainak főbb mozzanatai a köz- és magánjog to
rén. Ezeknek alapján ezen nevezetes országgyűlést
ha nem is az új alkotás, de mindenesetre az azl
kezdeményezés mezején látjuk mozogni és ha a nem
sokára bekövetkezett körülmények és a kormány
régi politikája ismét meg nem akasztották volna a
törvényhozás rendszeres működését: akkor az új
korszak első reggelére bizonyosan nem kellett volna
1848-ig több mint egy fél század lefolyására vá
rakozni.
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1.

A jog- os államtudományi kar jelentése.
Tekintetes Egyetemi

tanács!

A jog- és államtudományi kar részéről sajná
lattal jelentem, hogy az 187s/0 tanévre kitűzve volt
pályakérdésekre pályamunka egy sem adatott be.
Kolozsvárit, 1877 decemb. 10.
pR.

jí O L O S V Á F I jS Á N D O R ,

jogkari e. i. dékán.

II.

Az orvosi kar jelentése.
Tekintetes

Egyetemi tanács!

Az orvostudományi kar által az 187s/c tanévre
sz. kir. Kolozsvár város alapítványából jutalmazandó
s az egyetemi pályakérdések 9 — 20 száma alá so
rozott 12 pályakérdés közül 6-ra úgymint: 9, 11, 14
16, 18, 20-ra összesen 7 pályamunka érkezett be.
A) A 9-ik sz. alatti a boncztanból kitűzött té-
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felró egy pályamunka érkezett be, melynek jeligéje:
rnod-i oeuvrf.v. Ez a fennálló szabályok értelmében
Dr Genersieh Antal és Dr. Brandt József tanárok
nak bírálat végett kiadatván, bírálati jelentésűk a
következő :
Az orvostudományi kar által az 187 5/fJ tanévre
sz. kir. Kolozsvár városa alapítványából 50 forint
nyi díjjal kitűzött leiró boncztani pályakérdésre „sajátkezüleg előállított készítmények alapján írassanak
le a czomb és térdizület boncztani viszonyai; köz
lekedései a nyáktömlőkké], (Bursa Mucusa) és
nyirkedényekkel. A készítmények a boncztani mu
seum javára esnek“ — egy pályamunka érkezett be
„ / ividi ne civtov“ jelige alatt. Ezen pályamunka alólirlaknak bírálat végett kiadatván, van szerencsénk
bírálatunkat következőkben előterjeszteni.
A pályamű 92 negyedrétü lapra terjedő érte
kezés, melyhez 7 darab boncztani készítmény van
csatolva.
Az értekezésben szerző az Ízületről átalában
és annak viszonyáról a mozgatlan összeköttetéshez,
az izület-alkotó részekről szól, (1— 17-ik lap) a csí
pő Ízületet alkotó csontok felületeit porezos szélét és
annak tok- és segítőszalagait és a csípő horpaszizom
nyákerszényét (17 — 35) a csípőizület ütereit (36—
40), a csípőizület mechanismusát és a légnyomás
nak befolyásáról szóló nézeteket (41— 49 lap) adja
elő. Azután a térdizületet alkotó csontfelületeket, az
ízközti porezokat, a térdízület szalagzatát és a térdizület közötti nyákerszényeket adja elő (49 — 73), a
térdizület ütereit Írja le (73— 81) és a térdizület
mechanismusát párhuzamban a könyökizülettel tár-
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gvalja (81— 90-ik lapig). Az értekezésben a neve
zett anyag rendezetten, beható ttizetességgel, kifo
gástalan helyességgel van kezelve és a leírásnak
tárgyilagos betekintés és saját észleletén alapuló
menete mindenütt kellemesen előtűnik; különösen
kiemelendő, hogy az ülezombszalag rakpontját ille
tőleg szerző az általánosan elterjedt nézetekkel s
nevezetesen Henle tanánál ellentétben kiderítette,
hogy a szalag rostozatai nem a Wéber-féle övbe
mennek át, hanem a tompor árok legmélyebb ré
szein megtapadnak, mit készítményeken
demon
strál is.
A felmerült hiányok abban állnak, hogy egy
részt az ízületek idegei nincsenek leírva, hogy az
ízületek űrtartalma és annak viszonyai a mozgás
különböző momentumában nincs előadva, hogy az
Ízületeknek a nyirkedényekkel való összefüggése
nem tárgyaltadk.
A munkához csatolt 7 darab boneztani készít
mény igen csinos, tökéletes és tanulságos; pályázó
kitűnő jártasságáról és kitartó szorgalmáról tesznek
tanúságot és a boneztani gyüjteménytár legbecse
sebb készítményeihez sorozhatok. Különösen a ezomb
és térdizület üterei ily tökéletes kiállításban csak
ritkán lelhetők fel boneztani gyüjteménytárakban.
Ezeknél fogva a pályaművet felsorolt hiányai
mellett is, nemcsak igen dicséretes törekvés ered
ményeként üdvözöljük, hanem a kitűzött díjnak el
nyerésére is méltónak tartjuk.
Kolozsvárit, 1876 deczember 6-án, Dr. Genersicli Antal s. k., Dr. Brandt József s. k,
A kar a bírálók véleményét egyhangúlag elfő-
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gadván, a jeligés levélkét felbontani határozta, mely
ből Lőte József és Imreli Lázár II. éves or
vostanhallgatók neve tűnt ki. — A kar jutalmat
pályázóknak kiadatni határozta, oly módon, hogy a
díj közöttük egyformán osztassák fel.
B)
A 11. sz. a. a kórboncztanból kitűzött pá
lyakérdésre egy munka érkezett be, melynek jel
igéje: „nem pihenhet meg senki önárnyékában. “ A
munka Dr. Genersich Antal és Dr. Maizner János
tanároknak birálat végett kiadatott, Dr. Genersich
tanár jelentése a következő :
Az orvostudományi kar által az 1875/6 tanévre
sz. kir. Kolozsvár városa alapítványából 50 frtnyi
díjjal kitűzött kórboncztani pályakérdésre:
„írassanak le a folyó tanévi kórbonczolatoknál
előforduló kóros medencze alakok, tekintettel a váz
egyéb viszonyaira. A munkához csatolandó ké
szítmények a kórboncztani gyüjteménytár javára
esnek“1 — egy pályamunka érkezett be, „nem pihen
het meg senki önárnyékában“ jelige alatt. Ezen pá
lyamunka alólirottnak birálat végett kiadatván, van
szerencsém birálatomat a következőkben előter
jeszteni.
A pályamű 110 negyedrétű lapra terjedő táb
lázatos kimutatással felszerelt értekezés, melyhez
11 szárított medencze készítmény és 250 górcső
készítmény van csatolva.
Az értekezésben az 1875/s tanévben előfordult
11 kóros medencze felsorolása után szerző az an
golkórt általánosságban vázolván (13 lap), két tág
medenczét (13— 32 lapon) egy darab egyaránt
szűk férfimedenczét, 3 az egyenes átmérőkén szűk
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• medenczét, egy gerincz hajlásos ferdén szűk, egy
gerinezliajlás miatt ferde és egy jobboldali czombficzam miatt ferde, a haránt átmérőben tág medenezét ir le (32— 91 lapon), azután a csontpuhulás
ról szól (3 lapon) és egy csontpuhulásos medencze,
(93— 104 lap) viszonyait adja elő és a táblázatos
kimutatásban a felsorolt kóros medenczék minden
méreteit a rendes női medencze méreteivel össze
állítja és áttekintőleg előtünteti.
Ezen munka eredményét illetőleg mondhatni,
hogy szerző a medenczék alaki eltéréseit elég jól
vázolja ésjkülönöson a méreti viszonyokat dicséretes
pontossággal adja elő, de a csontrendszernek szöve
ti eltéréseit csak röviden érinti és a pályázat tulajdonképcni sarkpontját t. i. a medenczének az
összes váz viszonyaihoz arányosan kifejlődő átalakulá
sát csak itt-ott futólagosán említi fel, de sehol kellően
behatókig nem taglalja. Az angolkór, a csontpuhulásról
szóló részek csupán felületes vázlatok, a munka felosz
tása nem eléggé átgondolt és az egyes eseteknek tudo
mányos feldolgozása sok kívánni valót hagy.
Ellenben a munkához csatolt készítmény soro
zat előállítása nemcsak fáradhatatlan kitartást, ha
nem igen dicséretes ügyességet tanúsít és gyűjte
ménye által az előadá soknál használható és tovább
tudományos vizsgálatra igen alkalmas anyagot szer
zett. Medenczéi közül különösen egy czombficzam
miatt ferde medencze, egy gerinczhajlásos, és a
csontpuhulásos törzs váza és a csigolya sülyedéses
medeinze a kitűzött pályadijnál sokkal nagyobb ér
tékekkel bírnak. Górcsői készítményei közül az angol
kórban szenvedett volt nők czombcsontjaiból előál-
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lított csíszolatok és különösen a czombficzam foly
tán létrejött csontszerkezeti átalakulást előtüntető
csiszolat, tudományos jelentőséggel bírnak.
Tekintettel arra, hogy minden exact vizsgálat
nál az anyagszerzés és a tény megállapítás az első,
a legfontosabb kellék s e részben a pályamű igen
dicséretes és a legjobb reményekre jogosító képes
ségről tanúságot ád, továbbá tekintettel arra, hogy
a tárgy tudományos feldolgozásánál felmerülő hiá
nyok pályázó kezdői minősége, s a pályázati idő
rövidsége által menthetők: a pályamunkát a k i
tűzött díj elnyerésére méltónak tartom.
. Kolozsvárt, 1876 deczember 6-án. Dr. Gtenersich Antal s. k. kórboncztanár.
Dr. Maizner tanár különvéleményes jelentése a
következő :
A 110 negyedrét lapra terjedő, elég tisztán
rótt, egy táblázatos összehasonlító kimutatással,
továbbá a fennjelzett jeligével ellátott, s bekötött
pályamű utolsó lapján meg van említve, hogy 11
rkórboncztani (tulajdonképen vázított medencze), —
s 25 darab górcsői készítmény a kórboncztani in
tézetben van elhelyezve, melyek mint a pályamű
csatolványai — szintén a bírálat tárgyai.
A
bírálat ennélfogva két részre oszlik, az
egyik a pályaművel, mint szellemi termékkel, — a
másik az anyagi részszel, vagyis a mellékelt készít
ményekkel foglalkozik.
1)
A pályamű anyagi részéről, vagyis a kór
boncztani intézetben elhelyezett készítményekről sa
ját szemléletem alapján csakis előnyösen nyilatkozhatom, a mennyiben azok egyenkint dicséretes
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szorgalommal lévén előállítva, egyfelől az illető in
tézet gyüjteménytárát maradandó becsű s tudomá
nyos értékű készítményekkel gazdagítják, másfelől
egyszersmind pályázó ernyedetlen kitartásáról s ki
tűnő kézbeli ügyességéről tanúskodnak.
2J A pályamű szellemi oldalát tekintve, nem
vagyok azon szerencsés helyzetben, hogy arról ha
sonló módon nyilatkozhassam ; mert — ámbár a pá
lyaműben a készítményeken eszközölt 31 rendbeli
méretek, ezeknek a rendes méretekkeli összehason
lítása s az illető különbözetek lehető gondosan
vannak összeállítva,— nézetem szerint ez mechanikus
számcsoportosításnál egyébnek alig vehető; minél
fogva a munkálat ezen része csakis a fennebbi (1)
szempont alá eshetik, a tulajdonképeni szellemi ter
mékben az önálló helyes gondolkozás elenyészőleg
csekély nyomaival — több rendbeli hibákkal s el
lenmondásokkal találkozunk.
Első sorban megrovandónak tartom, hogy a
13 medencze között egy férfunedencze is szerepel
vén (7-ik sz. a. a 65— 71 lapig bezárólag), ennek
méretei szintén Naegeli-féle — csakis női medenczékre vonatkozó—méretekkel vannak összehasonlít
va, s a különbségek azok szerint előtüntetve. A 10 női
medenczét lehetett együttesen tárgyalni s azok egyes
méreteit a (Naegeli-féle) szabályosokkal összeha
sonlítva a talált különbözeteket elóttintetni; — de a
férfi-medencze más szempontok alá esik, ezt a női
medenczékkel egy kaptára huzni — szarvashiba
elkövetése nélkül —nem lehet.
Ezt előre bocsátva, megjegyzem, hogy az em
lített 11 medencze leírásán kívül a rachitis (2—
4*
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13 lapig) és osteomalacia (91— 93-ik lapig) rövid
ismertetését pályázó pályaműve keretébefoglalta.
Tekintve a kikészített és leirt egyes medenczéket, van ezek között:
1) Tág medencze.
2) Egyaránt szűk medencze (nézetem szerint
egyarányosan szűkült medencze) . . . .
1
3) Az egyenes átmérő irányában szűk me
dencze
................................................................................3
4) Ferde medencze összesen

. . . .

4

u. m.
a) Ferde szűk medencze, ez a 7-ik számmal
jelölt ferde medencze.
b) Scoliosis miatt ferde medencze.
c) Jobboldali czombficzam miatt a haránt át
mérő irányában tág ferde medencze.
d) Osteomalacicus medencze
5) Spondylolistlieticus medencze
. . 1
Az első sz. alatti tág medenczéről (75 éves)
a méretek pontos leírása és összehasonlítása, vala
mint a váz egyéb viszonyaira való tekintet előre
bocsátása után pályázó azt állítja, hogy a bemenet
től a kimenet felé szűkül mintegy tölcsérszerüleg, —
továbbá a gáton s a hüvelyben talált bonczlelctből
gátrepedésre von következtetést, azt mondván:
hogy utána járva megtudta, hogy az illető nő 5
gyermeket szült, s a gát táján észlelt ronesolás an
nak utolsó szülése alkalmával jöhetett létre ; a mit
hihetőnek állít, mert a medencze tág, s ennélfogva
szülésnél a rohamos méh összehúzódás következté
ben (a 22-ik laponj a gyermek sebesen tolatott ki-
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fölé s igy a lágy részeken az említett sértéseket
létre hozhatta.
Ezen imént idézett okoskodást egész teljében
helytelennek kell nyilvánítanom, azon egyszerű ok
ból, mert a szülés tényezői között a medenczo al
kata lényeges szerepet játszik ugyan, de nem egye
diéit, a mint azt pályázó hinni véli.
Töltsérszorü medonczóvol (lásd feljebb) lévén
dolgunk, tudni kell, hogy a rendes alkatú fej ren
des vagy fokozott hatályossága méhösszelmzódások
következtében a medeneze haránt átmérői irányá
ban tolatik le (a bemenettől egész a kimenetig) s
hogy ily viszonyok között a fej szabályszerű for
gása elmaradván, az haránt irányban mélyen leto
lni ik, a mit a németek -„tiefer ()uerstand des Kopfes“ -nek neveznek, s csak azután hosszasb
eről
ködések következtében fordul a fej a kimenetben
akéut, hogy a diameter anteroposterior (Sagittal
Durcíimessor) a kimenet egyenes átmérőjébe illesz
kedik ; itt tehát rohamos (gyors) szülésre s ennek
következtében történt gátrepedésre a szülés egyéb
tényezőinek kellő számbavétele mellett gondolni sem
lehet; a roncsolást valószinüleg a fej rendetlen for
gása vagy arezszülés okozhatta, mely körülmények
ről egyébiránt tudomásunk nem lévén, azokat csak
is puszta feltevés képen kívántuk felemlíteni.
A 2-ik tágmedencze H. J . elmebeteg nőé, ki a
helybeli szülkórodán szülvén, ugyanott meghalt. —
Sajnosán tapasztalom, hogy pályázó ezen esetben
nem vett magának annyi fáradságot (mint az előb
bi esetnél) s nem járt utána a szülése közben ész
lelt körülményeknek, melyekről, valamint Sz. M. (a 3-ik
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sz. alatti medencze) szüléséről is pontos adatokat
szerezni módjában lett volna.
E 3-ik számmal jelölt medenczéről az állíttatik, hogy az egyaránt szűk medencze; a végfo
lyomány a méretek összehasonlítása után pedig
emigy hangzik: „mindezen 'méretek megtekintésé
ből kitűnik, (a 38 —39-ik lapon) hogy a medencze
bemenet szűk, a kimenet pedig tág, s igy ezen
medencze megfordított tölcsér idomú ; — ez nem
áll, mert a méretek a kimenetben nagyobbak ugyan
a rendeseknél, de a bemenet méreteinél kisebbek,
s igy a megfordított tölcséridommal való összeha
sonlítás helytelen, s ha mindenkép hasonlat után
vágyódott pályázó, helyesebb lett volna azt egy ho
morulatával eléfelé tekintő '(hajlított) hengerhez ha
sonlítani.
Minden egyes medencze ismertetése mellett
egyúttal a váz egyéb viszonyaira is némi rövid te
kintettel volt pályázó, mit a bírálat rendén szintén
felemlítendőnek tartok.
Ezek után összefoglalva bírálatom eredményét,
bátor vagyok kijelenteni, hogy a pályamű, bár a
benne foglalt adatok nagy gonddal és fáradsággal
vannak egybehalmozva, — mint szellemi tennék a
kívánt mértéket nem üti meg, de a pályamű csatolványai, nevezetesen a górcsői készítmények, to
vábbá a vázított medenCz:ck előállításában pályázó
kitűnő kézbeli ügyessége mellett ernyedetlen szor
galommal párosult dicséretes gyakorlottságot tanú
sítván, csupán csak ez okon is a pályaművet juta
lomra érdemesnek véleményezem, s tisztelettel ké
rem a Tekintetes orvostudományi kart, hogy véle-
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menyes jelentésemhez járulni méltóztatván, pályázó
nak az 50 frtnyi jutalomdíjat kiadatni kegyesked
jék. — Kolozsvárt, deczember 8-án 1876. Maizner
János s. k. a szülészet ny. r. tanára, mint a fenn
érintett pályamunka társbírálója.
A készítmények bemutatása után bírálók in
dítványozták, hogy a pályázónak, tekintettel a ké
szítmények előállításánál kifejtett fáradozásáért, a kar
még 50 frtnyi jutalomdíj pótlékot eszközöljön ki.
A kar előadók indítványát egyhangúlag elfo
gadván, elhatározta, hogy tekintve azon nagy fá
radságot és szorgalmat, melyet a készítmények ki
dolgozása tanúsít, pályázónak az orvosi karra eső
Kolozsvár városi alapítványnak jelen pályázaton el
nem nyert díjaiból még 50 frtnyi jutalom adassák
ki a pályadíjon kívül.
A jeligés levélkéből, felbontása után Ráczkövi
Sámuel IV . éves orvostanhallgató neve tűnt ki
és a kar az 50 írttal megpótolt, tehát 100 frtnyi
pályadíj pályázónak kiadását elhatározta*).
C)
A 14-ik sz. alatt a belgyógyászatból 100
írttal kitűzött pályakérdésre két munka érkezett be,
az egyiknek jeligéje: „ A ki ismereteinek életet köl
csönözni képtelen, jó gyakorló orvos soha sem lesz'í ,
a. másiké „Tanáraim tiszteletére“ . Ezen munkák
Dr. Maehik Béla és Dr. Hőgyes tanároknak bírá
latra kiadatván, együttes véleményük következő:
Az orvoskari dékáni hivatalnak folyó évi ok
tóber 8-án 56. sz. a. kelt felszólítása folytán a sz.
kir. Kolozsvár városa 100 frt dijjára kitűzött bel
gyógyászati pályázatra beérkezett két pályamunkát
*)
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átvizsgálván, ezek feletti véleményos jelentésünket
a következőkben van szerencsénk előadni.
Az első: „ A ki ismereteinek életet kölcsönözni
képtelen, jó gyakorló orvos soha sem lesz.“ Hillroth —
jelige alatti pályamunka 00 uegyedrét lapra terjed.
Tartalma és felosztása a következő:
Szerző (3 — 10 lapon) a váltólázak, kórok és kór
származás tanát, (12 — 10 lap) a váltólázak kórboncztanát, s különösen a lép kórboiicztani válto
zásait, a lép szalonnás és kemnyés elfajulását tár
gyalja, még pedig az egyszerű, a veszélyes, alább
hagyó, folytonos mocsárgorji és álczás váltólázat,
és (41— 43 lap) a váltólázak kórjóslatáról, (43—
09 lap) a váltóláz gyógytanáról szól.
Pályázó dolgozatában az illető fejezeteket igen
érthetően és helyesen adja elő és ez által józan
felfogást és dicséretre méltó szorgalmat tanúsít;
miután azonban a munka eompendiosus rövidséggel
van tartva, önálló észleletok benne hiányoznak és a
rendelkezésre álló szakirodalom nem eléggé behatóan
van feszhasználva; ennélfogva ezen munkát a ki
tűzött pályadíjra nem tartjuk méltónak, különösen a.
másik „Tanáraim tiszteletére“ jelige alatti munká
val szemközt, de mégis dicséretre érdemesnek véljük.
A második „ Tanáraim tiszteletére“ jelige alatti
munkában, mely 264 negyedrétü lapra terjed, a
szerző a váltóláz összes alakjait, és különösen az
egyszerű, az álczás, a veszélyes, az alábbhagyó és
folytonos váltólázat, a sinlődő váltólázat és azoknak
különböző szakait és jelenségeit behatóan (87 lap)
irja le, a kórboneztani változásokat (11 lap) és az
után a váltóláznak egyes fontosabb tüneteit, a hő-
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mérséklet, vérkeringési zavarokat, a vér változásait,
a vizelet minőségét, a vízkórt, továbbá az egyes
szervekben, nevezetesen a bőrön, a légzési szerve
ken, a szivén, lépen, s májban, tápcsatornában és
agyban jelentkező kórélettani és boneztani tünete
ket (42 lap) részletesen elemzi. Azután a kórok és
kórszármazástanban a váltólázuak különböző vidé
keken szereplő tényezőit tárgyalja; az egyéni haj
lamról és más betegségeknek a váltólázhoz való
viszonyáról, a váltóláz földrajzi elterjedéséről Ma
gyarországban (a kis és nagy alföldön, Tót- és
Horvátországban), a többi európai tartományokban,
Afrika, Amerika és Ázsiában. Kiég behatóan érteke
zik, továbbá az egyes vidékeken előforduló sajátsá
gos váltóláz alakokról és a történelemben feljegy
zett járványoknak a váltólázhoz való viszonyairól
(GO lapon). A váltóláz kórisméjében, különösen an
nak meg külünböztetéséről, a bagymáztól, genyvérüségtől és főleg a veszélyes váltólázhoz közel álló
némely kóralaktól (8 lap) szól; a váltóláz kórlefo
lyását (G lap), kórjóslatát (7 lap), és gyógytanát
057 lap) részletesen előadja és végre a váltóláz
történetéről is megemlékszik. Zárszavában néhány
saját magán észlelt érdekes álezás váltóláz rohamot
jegyez fel és függelékben a váltóláz gyógykezelésé
nél alkalmazásba jövő vényeket adja elő.
Ezen munka nemcsak a hozzáférhető iroda
lomnak igen beható áttanulmányozását bizonyítja,
és a szerzőnek józan felfogás, rendszeres gondolkozási és írói képességéről tesz tanúságot, hanem
a bennfoglalt önálló pontos észlcletoknek kellő mér
legelése, s mások észleleteivel való szembesítése
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által igen örvendetes önállóságot és következtető
képességet bizonyít és eltekintve attól, hogy a kórboneztani rész aránylag rövidebben van tárgyalva
és önálló vizsgálatot nem tartalmaz, és hogy a vál
tóláz földrajzi elterjedésénél Erdélynek és Kolozsvár
környékének figyelembe vétele is kívánatos lett
volna, ezen munkát a fennforgó viszonyok között
a pályadijra méltónak tartjuk. I)r. Machik Béla s.
k. J)r. liőgyes Endre s. k.
A kar egyhangúlag elfogadván a bírálók véle
ményét, elhatározta, hogy 1) a „ Tanáraim tisztele
tére11 jeligéjű munkálathoz tartozó levélke felbon
tassák, mire kitűnt, hogy a munka szerzője
stein Mór IV . éves orvostanhallgató, kinek a kai- a
100 frtnyi pályadijat kiadatni határozta.*) 2) „ A ld
ismereteinek stb.“ jeligéjű pályamunkát dicséretre
méltónak nyilvánítva a jeligés levélkét felbontatni
határozta, melyben Spanyik József orvostanhall
gató neve foglaltatott.
D)
k 16. sz. alatt a szemészetből 50 írttal
kitűzött pályamunka érkezett be, melynek jeligéje ;
„ Minden, mi él, az egyenlő soká él, a százados fa s
egy napos rovar: eszmél, örül, szerel és elbukik, mi
dőn napszámát s vágyait bétolté.“ Ezen munka I)r.
Szilágyi Ete és Dr. Brandt József tanároknak bírá
lat. végett kiadatván, jelentésük következő:
„A kolozsvári tud. egyetem orvostanári kara ál
tal Kolozsvár sz. kir. város alapítványából díjazan
dó 187'V« tanévre kitűzött szemészeti pályakérdésre
beérkezett a záros határidőig egy pályamunka,
melynek jeligéje: „ Minden, mi él, az egyenlő soká
*)
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é l; a százados fa , s egy napos ro va r: eszmél, örül,
szeret és elbukik, midőn napszámát s vágyait lé 
tölté.11
A dolgozat 78 Írott nogyedrétü lapon tárgyalja
a kitűzött kérdést, „a szcmposztó — pannus —
kór- és gyógytana, klinikai észlelőiek alapján“ , az
egész fel van osztva G fejezetre. 1. átalános (kór
szövettani) rész, 2. a kór okai és kórkép, 3. a
kór lefolyása, végeredménye, 4. gyógykezelés, 5.
kórtörténetek és G. a végeredményül maradt válto
zások kezelése.
A kórszövettani rész a bevezetésben felemlí
tett szerzők után, a többi fejezetek saját észleletek,
szerzők tanulmányozása és klinikai előadások alap
ján vannak kidolgozva.
A nagy szorgalommal áttanulmányozott egyes
szerzők nézetei közötti különbség többnyire szeren
csével van öszszeegyeztetve, vagy ellentétbe állítva,
mivel azonban ez nem mindenütt sikerült, bizonyos
ingadozás, határozatlanság látszik a munkálaton;
legjobban sikerült részlet, mert leghatározottabb, a
rögös szemposztó leirása; a gyógykezelésről szóló
rész, — bár nem elfogadható — a szerzők néze
tei irányában túlengedékenység miatt nem egészen
tiszta és határozott.
A kórtörténetek a klinikán 1875/0 tanévben elő
fordult esetekről szólanak, élénkebb hatást költött
volna, ha ezek a kór lefolyását és a gyógykezelé
sét tárgyaló fejezetekbe osztattak volna be.
Tekintetbe véve azon nagy nehézségeket, me
lyek gátolják a betegeken való észleléseket és az oly
sok búvár által átkutatott téren önálló nézetek kép
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zését, megbocsátható az, hogy az önállóság nem
nyilatkozik teljes erővel a munkálatban.
A helyes elvek szerint készült dolgozat egész
ben szorgalmas tanulmányozásról, a szerző jó fel
fogási képességéről tesz tanúságot és ezért méltó
a díjazásra.
Kolozsvárt, doezcmber 6. 1876. L)r. Szilágyi
Ete s. k. a szemészet ny. r. tanára, Dr. Brandt Jó 
zsef s. k. a sebészet ny. r. tanára.“
A kar bírálók nézeteit egyhangú lag elfogadva,
a jeligés levélkét felbontani határozta, melyből
S/o n tílgli Adolf V . éves orvostanhallgató neve
tűnt ki, kinek az öOfrtdij kiadása elhatároztatott.*)
E)
A 18. sz. alatt az államorvostanból 150
íVtnyi jutalommal kitűzött pályakérdésre egv pálya
munka érkezett be, melynek jeligéje „A lakások
minőségéből lehet megismerni a népesség műveltségi
fokát“ . Ezen munka Dr. Ajtai S. és Dr. Ossikovszky
József tanároknak bírálat végett kiadatván, együttes
véleményük a következő:
„A kolozsvári m. k. tud. egyetem orvostudo
mánykari tanártestülete Kolozsvár sz. kir. város
alapítványából jutalmazandó
pályakérdések között
1875-iki deczember 20-án már másodízben és pe
dig tekintettel a kérdés gyakorlati fontosságára és
megoldási nehézségeire, ez alkalommal 100 írtról
150 írtra emelt pályadíjjal jutalmazandó : .,Adassék
a városok építkezési egészségügyének tárgyalása,
különös tekintettel Kolozsvár sz. kir. város jelen
állapotára“ — pályakérdést tűzte ki, melyre 1876iki october 1-én lejárt zárós határnapig, a pályá
zati feltételek által megkívánt alakban egy pálya■)A z
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munka érkezett be, a következő jeligével: nA la
kások minőségéből lehet megösmerni a népek művelt
ségi fokát. D r. Fodor J ó z s e f — Ezen pályamun
ka az orvostudomány-kari tanártestület 1876-iki
october 6-án tartott 11. rendes üléséből Dr. Ajtai
Sándor az államorvostan ny. r. tanárának, mint
szaktanárnak és Dr. Ossikovszky .József az élet- és
kórvegytan ny. rk. tanárának, mint társbírálónak
megbirálás és véleményes jelentéstétel végett kia
datván, alólirottaknak van szerencséjük a követke
ző előterjesztést tenni:
.
A tisztán irt, lapszámozott, bekötött és jeligés
levélkével ellátott pályamunka 116 középtömöttséggel irt negyedrét lapra terjed, a következő be
osztással ;
„Előszó ;
I. Általános rész: A városokról általában;
lí. Különös rész: 1) A talajról; 2) A lakhe
lyekről : 3) A levegőről; 4) A vízről; í>) A köve
zetről ; 6} Az árnyékszékekről ; 7) a temetkezési
helyekről; 8) A tápszerekről.— Zárszó.“
A közlött, tartalomból első pillanatra nyilván
való, hogy a kitűzött pályakérdés és a bemutatott
pályamunka egymásnak nem felelnek meg. Szerző
a kérdést nem helyesen fogta fel, a midőn a. he
lyett, hogy munkája 2-ik fejezetének: „A lakhe
lyeknek •' szentelte volna egész tevékenységét, s
eliez képest tárgyalta volna azon egészségügyi szabá
lyokat, melyeket az orvostermészettudományok min
den ágának vívmányát— azon czélnak megközelítésére,
hogy a szaporodás emeltessék, a halandóság csökken
tessék s a középélettartam nyujtassék,— kizsákmányoló
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közegészségtan ajánl a magán lakások és nyil
vános épületek emelésénél, s a már meglevőknek
javításánál; s hogy tovább ezen alapon birálatilag
tanulmányozta volna Kolozsvár városának magán
lakásait és nyilvános épületeit s ezután kihúzta
volna az egészségügyi általános szabályokat Kolozs
vár város jelenlegi és követemlő építkezési rend
szerére nézve, e közben talaj és légfertőzési moz
zanatokra esak anynyiban utalva, a menynyiben az
építkezést azok közvetlenül befolyásolják: a helyett
a kérdést magái 20 lapon superálja, az árnyékszé
keket külön fejezetben G lapon tárgyalja s a mellett
magába ölel csaknem mindent, mi egy város egész
ségügyi rendészetének működési tért ad, elanynyira, hogy még a temetkezési módokat, a vizet, sőt
még a tápszereket is külön fejezetben tárgyalja, Szó
val szerző leírja a rengeteget, a nélkül azonban,
hogy a fa leírása hiányában legalább a rengeteg
leírása teljes lenne; mert azon óriási téren, a melyre
lépett, erejének szétforgácsolása csaknem szükség
képen okozta azt, hogy a pálya kérd és megfejtése
helyett adott: „Ex omnibus aliquid, e toto nihil“ .
Azonkívül, hogy a pályamunka nem felel meg
a pálya kérdésnek ; azonkívül, hogy a pályakérdés
től eltekintve, önmagában véve is minden egyes
részében annyira felületes, miszerint nem az egész
munka, de különböző kérdésekkel foglalkozó* egyet
len fejezet sem üti meg azon legszerényebb mérté
ket, mely egyetemi pályakérdéseknél a kérdésre
vonatkozó irodalom statusquo legfontosabb részeinek
előtüntetésében szabható meg,— mely pedig magában
véve alig mutat többre, mint hogy az illető a kér-
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dós tanulmányozására képes;— még nem kis szám
mal hibákat tartalmaz; hibákat azon alaptudomá
nyok szempontjából, melyeknek megfelelőin ismere
te nélkül közegészségügyi kérdésekkel foglalkozni
veszedelmes. Találkozunk állításokkal, melyek meg
levő tényekkel állanak ellentétben; állításokkal, me
lyek he nem bizonyítottak, s melyeknek helytelen
indokolása újabb téves állításokhoz vezet; tételek
kel, melyek indokolatlanok, részben merőben indokolhatlanok. A munka általános részének mindjárt
bevezetésében azzal lepi meg olvasóját, hogy az
őskorban a tudomány, ipar s kereskedelem fejlődé
sét állítja okául az első városok keletkezésének, s
tovább, hogy Ázsia, Afrika, Görögország és Olasz
ország első városait az egyptomiakat, phoeniciaikat,
rómaiakat megelőző Etrnskok építették. Továbbá
Európa müveit népei között a magyar fajt egyik
legszaporábbnak s annak daczára legrövidebb kö
zép élettartamúnak mondja, holott ide vonatkozólag
bármiféle állításra specialiter a magyar fajt illető
leg megbízható statistikai adatok hiányzanak. Egész
ségügyi kimutatások hitelességét bírálva, a giimőkór gyakorisága szempontjából Kolozsvár városát
semmi tekintetben jobb egészségügyi viszonyok között
levőnek nem tartja, mint Pestet, s nevezetesen nem
tartja feltehetőnek, hogy a gümőkórban — ezen
v.ai{£ü%iv nagyvárosi betegségbeni halálozásra nézve
Kolozsvár a legkedvezőbb helyet foglalná el, Lon
don, Edinburgh, Paris, Berlin, Drezda, Turin vá^
rosok között. Egészségügyi szempontból legkedve
zőbbnek tartja egyebek között a porhanyó talajt.
A kolozsvári talaj és lakás nedvességét elegendő

64
nek tartja, a születések és halálozások közötti nagy
aránytalanság megfejtésére. A 37-ik lapon ismétel
ve a legjobbnak tartja a jó ivóvizet szolgáltató
„porhanyó talajt“ . Kszaki tájakon, hideg éghajlat
alatt vékonyfalú építkezést javai, hogy azok a téli
hideget ne vegyék annyira magukba. A talajléget
alkatrészeire helytelenül definiálja, s a mellett; ál
lítja, hogy az légenysavat tartalmaz. A szénsavnak fel
halmozódása hátrányait helytelenül a szénsav köz
vetlen élenyelnyomó hatásából értelmezi. A 81-dik
lapon igen valószínűnek állítja, hogy hazánk leg
nagyobb számú halandóságát csupán rósz árnyékszékrendszerünknek köszönhetjük. Továbbá a 90-ik
lapon a talajvízre nézve egy képtelen adat van. A
99-ik lapon azon képtelen állítást teszi, hogy a
föld a bomlási terményeket fertőtleníteni nem ké
pes s tovább azon mysticus kijelentéssel lép fel a
temetkezési helyek tárgyalásánál, hogy a „sírokból
a fölszálló bomlási gázok szélcsendben a fák leve
leire rakodnak s azokat telítik, s a közelebbi szél
által tömény állapotban sodortatnak tova“ s azért
ellenez a füven s gabonanemün kivid a temetőben
minden más növényzetet. A bezárt temetők keze
lését illetőleg is olyan hibás nézetet mond ki, mi
dőn a bezárt temetőn közvetlen gabnatenyésztést s
10 év múlva már városrésztelepülést enged meg,
mely az idevonatkozólag fennálló tapasztalatokkal
áll ellentétben. Az üvegkoporsók általános haszná
latba hozatalát ajánlja, különösen törvényszéki or
vosi érdekekből, mi azonban minden közegészség
ügyi idevágó törekvéssel merőben ellentétben áll.
Kolozsvár városának egészségügyi állapotát minden
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tekintetében a lehető legrosszabbnak mondja. Továb
bi felsorolás fölösleges, s szerző tájékozására elég
e tekintetben utalni a 17, 21, 26, 28, 38, 42, 58,
59, 83, 92, 96, 115 lapokon feltalálható kisebb
nagyobb kifogás alá eső állításokra. Különben né
mely adatok megszerzésén s a munka egybeállítá
sán nemes czélokért törekvő lelkesedés nyoma lát
szik, s ezek mellett csak annál inkább sajnálni le
het, hogy a kérdés helytelen felfogása következté
ben szerző dicséretre méltó törekvéseinek eredmé
nye a szétfolyás; holott a pályakérdés határai kö
zött kissé nagyobb tanulmánynyal és kevesebb speculatióval minden valószínűség szerint üdítő italt
kaphatott és nyújthatott volna.
A beérkezett s a fennebbiekben ismertetett
pályamunkát a pályadíjra érdemesítendőnek nem
ajánljuk. Kolozsvárt, deczember 9-én 1876. Dr.
Ajtai Sándor ny. r. tanár mint szakbiráló, Dr. Ossikovszky József s. k. ny. rk. tanár mint társ
bíráló.“
A kar a bírálók véleményét elfogadván, egy
hangúlag elhatározta, hogy „a lakások minőségéből
lehet megítélni a népesség műveltségi fokát“ jeligés
levél megsemmisíttessék.
F)
k 20 sz. alatt 50 frtnyi jutalomra kitűzött
bőrgyógyászati pályamű érkezett be, melynek jel
igéje: „keveset bár s gyengét, de jóakarattal“ . Ezen
dolgozat Dr. Gréber és Hőgyes tanároknak bírálatra
kiadatván, együttes jelentésük a következő:
„Alólirottak megbizatva, a bőrgyógyászatból ily
czím alatt kiirt: Miliő befolyással vannak a bőriz
gatások a bőrre, és menynyire jogosult azoknak
Acta Fás«. U,

5
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alkalmazása az orvosi gyakorlatban általában“ a
következő jelige alatt: „ keveset bőr s gyengét, de
jóakarattal“ beérkezett pályamunka megbirálásával,
van szerencséjük ebbeli jelentősöket a következők
ben összefoglalva előterjeszteni.
A pályadijul kitűzött kérdés oly tartalom,
hogy az két oldalról oldható meg, először kísérle
tekkel egybekötött elméleti, és másodszor kórodai
észleletek alapján gyakorlati szempontból. Mind
egyiknek meg van ugyan saját előnye. — Mert
míg az elméleti rész ily kísérleteknél betenkintést
enged tenni a bőr élettani működésébe, ennek
majdnem fokonként történő kóros elváltozásába, to
vábbá az egyes szervek valamint az egész szerve
zetre való hatásába ; addig a tiszta kórodai észle
let a bőr izgatásai által létre jövő végeredményt,
egy befejezett makroskopicus képet és a menynyi
ben az orvostudomány végső czélja a tapasztalat
kellő alkalmazása, benne egyszersmind a gyakorla
tilag legfontosabb részét ismerteti meg. Teljesen
azonban ezen előre bocsátott fejtegetésnél fogva, a
feltett kérdés csak a jelzett mindkét rendbeli se
gédszerek czélszerü felhasználása mellett fejthető
meg. Pályázó ellenben, és ezt nem lehet eléggé
hangsúlyoznunk, sajnosán, csak a kérdés kórodai
megoldásával foglalkozva, máris előre elejtette si
keres működésének egyik fontos tényezőjét.
A bevezetésben „A bőrszerv viszonya“ alatti
fejezetben kiemeli a bőr jelentőségét az életműkö
désre nézve; kórodai példák által illustrálja annak
a többi szervekkel való szoros összefüggését, és
mily könnyen jöhetnek elhelyezése és szerkezete
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folytán külső hatányok által bántalmazások és a foga
lomnak itt kifejtendő megszorításával“ bőrizgatások
létre. Miután továbbá azon kérdést, „mit lehet és
mit nem lehet bőrizgatásnak tartani“ röviden tag
lalta, áttér a bőrizgatások távolabbi okaira. Távo
labbi okoknak tekinti p. o. a test táplálkozási vi
szonyait, a vérvegyület rendetlenségeit, a vérkerin
gési hibákat stb. általán oly szervi hibákat és ká
ros befolyásokat, melyek önmagok ugyan nem ké
pesek közvetlenül bőrbántalmakat előidézni, de létrejöttökhez gyakran fontos mozzanatot képeznek.—
A helybeliekhez számítja a sensustrictiori veendő
bőrizgató szereket, melyeknek meglehetős nagy szá
mát különböző irányban sorolja föl. Miután tehát
az iró példák felhozatala által kifejtette, hogy mily
számtalan hatányok következtében támadhatnak bőr
izgatások, bizonyos sajátságu bántalmakat egyenkint
(renyhe lefolyású sebek, idült görvélyes kóralako
kat stb.) említ, melyeknél az izgató szerek gyakran
alkalmazása teljesen czélszorii, sőt néha szükséges;
míg másoknál mint a zúzásnál az anynyira hasz
náltatni szokott tinctur arnicae vegy fölösleges vagy
kártékony hatása. Megemlékezik továbbá bizonyos
belbántalmaknál nemcsak a közéletben, hanem még
művelt orvosok által is használt bőrizgató szerek
ről (pl. a mustár) melyeknek legnagyobb részt az
az eredménye, hogy bőrlóbot idézvén elő, a beteg
nek helybeli fájdalmat okoznak és igy a már fenutálló kisebbet mintegy elfojtják.
A vázlatban foglalt pályamunka tartalmáról el
lehet mondani, hogy a bennfoglalt nézetek egész
ben találók, csakhogy kár, hogy nincs kimutatva az
5*
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irány, melyben pályázó fejtegetései folytán ezen
eredményhez jutott. Gyakran, ha az olvasó az írót
helyes utón véli lelni, ez váratlanul az alapeszmétől
távolabb eső tárgy megbeszélésére tér át, agy, hogy
magyarázatát a nélkül, hogy tárgyát kimerítette
volna, hirtelen félbeszakítá, miáltal gondolatmeneté
kedvező irálya daczára, itt-ott töredezett.
Mindezen felsorolt és majdnem minden ily el
ső kísérleten előforduló hiányok daczára, nem lehet
tagadni, hogy a dolgozatnak megvannak előnyös ol
dalai is. Kitűnik t. i. az anyag feldolgozásánál,
hogy iró azt helyes terv szerint öszszeállította,
hogy neki a gyakorlati bőrgyógyászatból, különö
sen pedig a kitűzött kérdésre vonatkozólag bővebb
és helyes ismeretei vannak és hogy jeligéjének ér
telme szerint komolyan fogva föl föladatát, erejéhez
képeit igyekezett sikeresen működni.
Alólirottak ezeknél fogva szerzőnek e pálya
kérdésre kitűzött 50 frt dijat kiadandónak véleménye
zik. — Kolozsvárt, deczembcr hó 4-én 1876. Dr.
Géber Ede s. k. Dr. Hőgyes Endre s. k .“
A kar bírálók véleményét egyhangúlag elfogadja
s a jeligés levél felbontatván, kitűnt, hogy a mun
ka szerzője Miiller Jenő IV . éves orvostanhallgató.“
A kar a pályadíj kiadását elhatározta.*)
Kolozsvárt az orvostudományikar 1876. évi
deczember 9- és 12-én tartott IY-ik üléséből.
J ) r , p E N E R S IC H
e i. dékán.

*) A dij az ülés szilién kiadatott.
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TIT.

A bölcsészeti,nyelv- és történettudományi
karjelentése.
A bölcsészeti, nyelv- és történettudományi kar
most egy éve nem kevesebbet, mint nyolcz pálya
kérdést tűzött ki, hogy hallgatóinak nemes ver
senyre tért nyisson. E kérdések közül egy az ókori
remekirodalom és nyelvészet, egy a neveléstan,
egy a román irodalom történelme, egy az időszámitástan, egy az általános világtörténelem, egy a
hazai történelem és egy a földrajz tudományszaka
köréből volt véve. A pályázat eredménye folyó év
ben azonban nem igen elégítette ki a kar várako
zását. Mindössze csak négy pályamunka érkezett
be a kitűzött határidőig, és c négy csupán három
kérdést tárgyalt a kitűzőitek közül. Névszerinti
I.
szám alatt jött egy pályamunka a klaszszikai nyelvészetbeli kérdésre e czíin alatt: „A para
basis Aristophanes vigjátékaiban“ , jeligéje:
„El'őy
őé ncwctjjáneojii hciú. “ Sehol. Felh. 518; TI. szám
alatt egy a hazai történelmi kérdésre e czím al itt:
„Mily behatással volt Róbert Károly kormányzata
Magyarország kül- és belviszonyaira“ jeligéje:
„É s más hon áll a négy folyam ¡jártjára,“
„M ás szózat és más keblű n é p ;“
„k> szebb arczot ölt e fö ld kies határa , “
„Hogy kedvre gyűl, ki bájkörébe lép.u
Kölcsey.

111, szám alatt egy a magyar irodalmi kérdésre e
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czím alatt: „Szenczi Molnár Albert“ , jeligéje: „A
bevégzés nem a tanuló dolga, elég, ha magát gyako
roljad Goethe, W. Meisters Lehrjahre. l\,r. szám
alatt ismét egy a hazai történelmi kérdésre e czím
alatt: „Róbert Károly kormányzásának hatása Ma
gyarország bel- és külviszonyaira“ , jeligéje: „Az
ország, mely pártokra szakadva a fejetlenség viszály
kodásaiban elpusztulva, elszegényedve jutott kormánya
alá, gazdag, békés, nagy nyomatéku lön halálakor
Európa mérlegében.“ Horváth Mihály.
Elfogulatlanul és a fen forgó viszonyok kellő
tekintetbe vételével ítélve, egész átalánosságban ki
lehet mondani, hogy annak a tökélynek meghatá
rozása, a melyet egy bármi jeles egyetemi hallgató
valamely tudományos dolgozatától várhatni, egészen
más mérték alkalmazandó, mint a mely szerint egy
önállóan fellépő szaktudós némi követeléssel élőnkbe
álló müvét méltányolni és bírálni lehet és kell.
Mert ha az új tanrendszer kiváló súlyt fektet
is a tudománynak szakszerű növelésére és e sze
rint megkívánja, hogy a tudományos pályára ké
szülő i f jú — és itt természetesen csakis ilyenekről
lehet szó, mert hiszen éppen nem, vagy csak kivé
telesen lehet, mélyre ható és szoros értelemben vett
alapos tanulmányt várni olyantól, a ki az egyetemi
tan folyamot csupán fensőbb rangú ipartanodának
tekintve, csak a kenyérkeresés gyakorlati eszközeit
kívánja itt elsajátítni; — mondom tehát különös
nyomatékkai, a tudományos pályára készülő ifjú
egy határozottan választott tudományágat szemeljen
ki főtárgyul és ennek növelésére fordítsa tehetsé
gének, idejének és erejének túlnyomóan nagyobb és
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jobb részét; e főtárgyhoz mégis melléktárgyak is
vannak csatolva, a melyekkel éppen úgy kötelessé
ge foglalkozni, a melyekre éppen úgy kénytelen fi
gyelmet és munkát fordítni; sőt megeslietik, hogy
egyes irányokban ozok több fáradságba kerülnek,
mivel egészben kevésbbé ismertek előtte. Nem mé
lyed hot tehát oly kirckesztőleg egy tudományág,
vagy éppen valamely részletes kérdés buvárlatába,
mint az a szaktudós, a kinek, hogy egyebet ne
mondjak, nem kell arra figyelnie, hogy egy őt ke
vésbbé érdeklő tanból is szigorlatot kell kiállnia és
abban éppen úgy megbukhatik, mintha a főtárgyá
ban nem üti meg a mértéket. A mi körülményeink
közt még az is tekintetbe veendő, hogy ha könyvé
szeti adatok után ismeri az irodalmi kútfők egész
sorozatát, könyvtáraink jelen állapotában mindenikhez nem is férhet. Ehhez járul, hogy egy szára
zon feltett kérdést különböző szempontból lehet fel
fogni, a mint még tud. Akadémiák pályázatainál is
történik. Végre pedig csak ritkán akadnak oly láng
eszek, a kik újat fedeznek fel a tudományban, még
mielőtt megtanulhatták volna mindazt, a mi már
fel van fedezve.
Mindazonáltal a bíráló tanárnak kötelessége
egész szigorral kimutatni a beérkezett dolgozatok
hiányait, mert hiszen itt az is a czél, hogy a jeles
ifjú éppen ez által válhassék még kitünőbbé, hogy
figyelmeztetve dolgozata gyarlóságaira, jövőben igye
kezzék az ilyeneket kerülni. De minthogy éppen
nem a fogyatkozások és hiányok azok, a melyekért
pályázó elnyeri a dijt, itt a bírálatokat egészen
leszek bátor előterjesztem, a melyek a dijak odaítélését
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indokolják, megjegyezvén, hogy a kar mindig az il
lető szaktanárok birálatára alapítja Ítéletét és hogy a
bölcsészeti kar az idei díjak odaítélésében mindig
egyhangúlag Ítélt.
A klaszszikai nyelvészet köréből kitűzött kér
désre beérkezett egy pályamunka bírálatában a
szaktanár urak igy nyilatkoztak:
„Tekintetes kar! A b. kar által a múlt évben
a cl. philologiából „A parabasis Aristophanes vígjátékaiban“ czím alatt kitűzött pályatételre egy
munka érkezett be ezen jeligével: Eltör, őé itctQctfiáotots
hlTCL Sehol. Felli. 518.
Pályázó 110 4. r. írott lapon mindenekelőtt
(1— 9 o.) azon kérdést igyekszik megvilágítani,
hogy a parabasis honnan vette eredetét s mint viszonylik az egész comoediához? régi források nyo
mán tárgyalja (9 —22 o.) a parabasis részeit együt
tesen és egyenkint a K o ^ i á n o v , n aq á^ a aiq , ucc/.oóp, web;,
fVcí^o/^íí«, ó.vcojöi'i és ilvtenloorjiia-t, előadja az aristophanesi darabok tartalmát s kimutatja, hogy a para
basis az egyes darabokban minő helyet foglal el?
s minő szabályok állíthatók fel o tekintetben a pa
rabasist illetőleg (22 — 92 o.), értekezik a kar állá
sáról (92— 98 o .) ; végre néhány példában igyek
szik kimutatni a részegyenlőséget (responsio) a pa
rabasisban (98— 108 o.)
A beosztás és az egyes részek kidolgozása si
kerültnek mondható. Figyelemre méltó a szerző ál
tal vitatott azon nézet, hogy a parabasis a phallikus dalok fejleménye, mit elméleti utón értelmes
kifejtésben igyekszik bebizonyítani vagy legalább
valószínűvé tenni; meg kell azonban jegyeznünk,
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hogy kívánatos lett volna állítását a fönmaradt iro
dalomból vett példákkal is támogatni, miután a ha
gyomány hézagossága miatt a történeti fejlés folya
matát föltüntetni, legalább ma még képesek nem
vagyunk.
A parabasis egyes részeit elég világosan tár
gyalja értekező, mi bizonyítéka annak, hogy a tár
gyat érti; épen ez okból valamivel terjedtebben s
több vonatkozással az ujabbkori kutatásokra tár
gyalhatta volna o tételt; valamint különösen ott,
(22 s. k. 1.) hol az aristophanosi és modern comoedia közti különbséget vázolja röviden, föl lehe
tett volna említeni a régi attikai és a közép, illető
leg új attikai comcedia közti különbséget is főleg
a drámai cselekmény tárgyában.
Az egyes darabok tartalmának előadásában ki
kell emelnünk, hogy szerző — bár nem önálló, logkevésbbé eredeti, a mi különben érdeméül tudandó
be — kiváló gondot fejt ki, csak fölfogását, Socratos jcllemfestését, a Felhőkben nem tarthatjuk he
lyesnek.
Röviden de értelmesen tárgyalja Oeri nyomán
a responsiot; épen e miatt szerettük volna, ha a
kifejtett elvek alkalmazását egyes részek kritikai
tárgyalásánál megkisérletto volna, mire munkája ké
pesnek tünteti föl.
Különben az egész dolgozat általában beható,
komoly tanulmányról, ép ítéletről s a tárgyba vágó
irodalom nagyobb és jeles részének szorgalmas és
értelmes fölhasználásáról tanúskodik; az irály vilá
gos, minden fölösleges sallangtól m ent; a nyelve
zet, leszámítva némi következetlenséget görög szók
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írásában (p. Lenaea ünnepén mellett Dionysiakon ;
komédia mellett phallikus dalok 2. o. stb.) gondos
és tiszta: úgy hogy azon alázatos inditványnyal
járulunk a t. kar elé, méltóztassék elhatározni, hogy
a kitűzött pályadij o munka szerzőjének kiadassék.
Tisztelettel maradván
Kolozsvárt, 187G nov. 29-én, a tekintetes kar
nak alázatos szolgái: Dl*, llóman Ottó, s. k.
Szamosi János. s. k .“
A kar egyhangúlag elfogadván ez indítványt,
a jeligés levélke kibontása után kitűnt, hogy a pá
lyamű szerzője: líoros Gábor d-ad éves rendes
hallgató.*)
A hazai történelem köréből vett pályakérdésre
két mű, a II. és IV . szánni pályázott. E müvekről
a szaktanárok bírálata így nyilatkozik:
„A Kolozsvár város alapítványából kitűzött ma
gyar történelmi pályakérdésre: „Mily hatással volt
Róbert Károly kormányzata Magyarország bel- és
kül viszonyaira?“ két pályamunka érkezett; az egyik,
mely az ezen évi pályamunkák közt ll-dik számot
nyeld, Kölcsey tői vett ezen jeligével: „E s más hon
áll a négy folyam parijára sth.u a másik, mely
IV-ik számmal van jelezve, Horváth Mihályiéi vett
következő jeligével: „ Az ország, mely pártokra sza
kadva . . . elpusztulva, elszegényedve jutott kormánya
alá, gazdag, békés, nagy nyomatéba lön halálakor
Európa, politikai mérlegében
Az utóbbi IV . számú pályamunka nem egyéb
igen gyenge kísérletnél. Szerzője általános, nagyot
mondó, de semmit sem bizonyító phrasisokat sze
ret használni, az adatok meggyőző erejére súlyt
*)

A

p á ly a d ij

sz e rz ő n e k

k ia d a to tt.
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nem fektet, nagyon is subjektiv s gyarló fölfogás
ból indul k i; fogalmai a magyar közjog legfonto
sabb tételeiről tisztázatlanok s hamisak, például a
hűbérmidszerről, melynek szerinte „Róbert Károly
minden alkalommal erős megtiltója“ volt volna;
gyakran egyik állításával a másikat rontja e, mint
midőn Róbert Károlynak a magyar főpapság iránti
magaviseletéről egy pár lapon önmagának ellen
mondókig beszél (1G, 17. 1.); irálya hemzseg a hi
báktól, a mondabzerkezet legegyszerűbb szabályai
elb n is többször vét, helytelen kifejezéseket hasz
nál, például; „Károly tudta, hogy az elvét csak
úgy érheti el“ (135 1.) és „E három esemény (t.
i. Károly három ízbeli házassága) körül forog csak
nem kivételesen 25 évi uralkodásának eseménye“
(137 1.) stb Mindezeknél fogva ki kell mondanunk,
hogy ezen dolgozat minden bírálaton alól áll
A II. számú pályamunka szerzője gondos és
lelkiismeretes tanulmányt bizonyít. Irodalmunknak Ró
bert Károly korára vonatkozó legújabb vívmányait
ismeri s ezeket, valamint az eredeti források legfontosabbjait, Turóczi Chroniconát, Fejér Codex
Diplomaticusát, a Oorpus Jurist kellően fölhasználta.
Munkájának kiváló érdeme, hogy helyesen meg tud
ta válogatni a főbb tényezőket, melyekből ki lehet
mutatni K. Károly uralkodásának hatását hazánk
bel- cs külviszonyaira, ezen tényezőket fontosságuk
hoz illő figyelemben részesítette és a mi fő dolog,
hatásukat helyesen ítélte meg. Az előadásra nézve
azonban nem hallgathatjuk el, hogy az a munka
belbecsével nem áll arányban ; irálya még fejletlen
és sok kívánni valót hagy főn ; látszik, hogy szer
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zőnél a gyakorlat hiányzik s nőm bírja mindig meg
találni a kellő szavakat gondolatai kifejezésére. A
munka 5 fejezetre van osztva s a részek közt a
kellő arány van megtartva: de a berendezésnél
nem helyeseljük, hogy miután szerző a 3-ik feje
zetben (64— 112 1.) a belfcjlődést, a földmivelós,
ipar, kereskedés, bányászat emelkedését s a 4-ik
fejezetben (112— 140 1.) II. Károly politikáját tár
gyalta, az 5-ik fejezetben ismét visszatér a belviszonyokra, az alkotmányos élet, törvénykezés, tudo
mány s művészet terén történt mozzanatok fejtege
tésére. Szerző állításait, Ítéleteit adatokkal kellően
támogatja, széles olvasottságának meggyőző bizo
nyítványát a d v a : azonban ezen adatok bőségében
találunk néhányat, mely a bírálatot ki nem állja.
Így például Oslép (helyesen Osl) Jánost és Henri
ket, Kőszeg urait, a nemzeti párt tagjai közzé szá
mítja (18. 1.), Virág Benedeket követve, néhány
sorral alább pedig mint külön párt tagjait említi a
féktelen GKissingi testvéreket: holott Güssingi vagy
Németujvári Iván és Henrik vagy Imre, az Osl
nemzetségből, a föntebb említettekkel azon egy sze
mélyek. Téved a Károly által 1331-ben Komárom
város részére adott kiváltságlevél értelmezésében,
azt mondván, hogy azon város polgárainak perei
a város birájától a királyhoz vagy a tárnokmester
hez vitettek föl (75 1), mert a .,praesentia nostra
vagy regia“ alatt nem a király, hanem a királyi
személynek, illetőleg annak törvényszéke, értendő.
Hibásan tulajdonítja az ősiség megalapítását 11. Károlynak, (106. 1.), félre értve Bartal commentariusainak idézett helyét, mely 1. Lajos 1351-iki 4. tczik-
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kére vonatkozik. Tagadhatatlan, hogy az ilyes téve
dések és botlások oly foltok gyanánt tűnnek föl,
melyek a dolgozat becsét csökkentik: minthogy
azonban ezen tévedések a föladat lényegét alig
vagy épen nem érintik, tekintetbe véve a kitűnő
szorgalmat, alapos tanulmányt, a tehetség tagadha
tatlan jeleit, melyeket e dolgozat igazol, s melyek
mind együtt arra a reményre jogosítnak, hogy szer
ző kitartó stúdium után hivatva lesz a történelmi
buvárlat mezején szép sikerrel munkálkodni, ko
moly törekvését, dicséretes szorgalmát, s a kér
désnek a dolog érdemét illetőleg jól sikerűit meg
fejtését méltánylandónak ismerjük és igy a pályadijt a II. számú pályamunka szerzője részére kia
dandónak ítéljük.
Kolozsvárt, 1876. november 28. Ladányi Ge
deon, s. k. Szabó Károly, s. k .“
Ez ítélet egyhangú határozattal elfogadtatván,
a II számú jeligés levélke felbontása után, belőle
Nemes Elek bk. másodévi rendes hallgató neve
tűnt ki.*) A IV . számú pályaműhöz csatolt jeligés
levélke a kari ülés színe előtt elégettetett.
A magyar irodalmi pályakérdésre, a mely
Szenczi Molnár Albert irodalmi működésének bírá
latát és méltánylását kívánta, csak egy pályamű
érkezett be. A bíráló szaktanárok bírálatukban a
176 lapra terjedő müvet taglalva részletesen elem
zik és minden egyes résznél tüzetesen kimutatják a
hiányokat és fogyatkozásokat, a melyek nagyobbára,
mint a hogy ily irányú dolgozatnál már előre is
lehet képzelni, leginkább az egyes részekben vagy
olyat mutatnak felvéve, a mi elmaradhatott volna,
*) A
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vagy olyat mellőzve, a minek felvétele és tárgyalá
sa kívánatos lesz vala. A jelentés Így hangzik:
„Szerző a 3— 12 lapokon Molnár életrajzát Írja,
elég alaposan s kellő rövidséggel; de a jegyzetek
ben sok olyat ad, a mit mellőzhetett volna, példáid
az Institutiok, a syllocta scholastica stb. czímét.
A 12— 37 lapokon Molnár és kora általános
jellemzése van, sok ki- és eltéréssel. Szép igyekezet
Molnár jellemének minél tisztábban s kedvezőbb
színben előtüntetése. De az a felfogás, hogy Molnár
itthon azért nem élhetett, mert a vitázó theologia
miatt terveit nem valósíthatta, mihez ő nem birt
hajlandósággal: tökéletlen. Molnár külföldön is adott
ki vitázó theol. munkát s az Institutiok kiadása is
jó részben ily czélu volt. Molnár külföldön mara
dásának oka nagyon világos csak a Toldytól köz
lőitekből is.
E szakaszban sok ide nem tartozó dolog van,
mit tudnia a szerzőnek dicséretes, de itt mellőzhe
tett volna.
A 39 — G7 lapokon Molnár zsoltárfordításáról
szól, visszamenvén a legrégibb magyar egyházi éne
kekre. E s csaknem minden nevezetesebb darabot
megemlít vagy — bár röviden — megbírál, általán
véve helyes felfogással. — Balassa jelességét népies
hatásának tulajdonítja. A X V I. század költőit és
verselőit kétfélére osztja s nem hibásan: az elbe
szélőkre, kiknek nyelve roszszabb, s a jobb dictióju
lyriknsokra stb. Molnárt és Balassát bővebben ha
sonlítja össze s Molnárnak megillető dicsőségét
megadja. De egynémely állítása, péld. a mit az 58 1.
mond, nem helytelen ugyan, de azt sejteti, hogy
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tárgyát nőm bírja meg, olyat mond, miről világos
ismerete nincsen s mit nem is kellett volna emlelegetni. így péld. a „Zsidó nyelv alkotása stb.“ M.
zsoltáraiból példákat nem a legszerencsésebben hoz
fel, nem a lyraibb rövid s könnyeden lejtő sornak
közül annyira, mint a nehézkesebbekből. A G4— G7
lapokon pedig a szólásokat sem nem kellő szaba
tossággal összeállítva, sem jól írva nem találjuk.
Hogy Molnár zsoltárait a nemzet elfogadta-e,
elterjedtek-e, hol és mennyire; arról nem szól.
Toldy után is könnyű lett volna pedig szólni, ha a
X V II század és utóbbi idők énekes könyveit mel
lőzi is.
Az Institutiók nyelvéről jól szól; de M. és
kortársai nyelve bővebb összehasonlítást kívánt
volna.
Majd áttér M. grammatikájára s a 78 1. kezdve
legelső grain. írónkról Janus Pannoniusról emlékezik,
helyes és önálló érvek által igyekezvén hihetővé
tenni, hogy Pécsi e felőli gyanítása alaptalan. Az
után következik a grammatika részletes és hű is
mertetése s helyes nézetek szerinti egybevetése Erdősiével.
Végre a szótárról beszél. E szakasz, mint az
előbbiek s kivált a nyelvet érdeklők, nagy szorgal
mat s nem kevés ismeretet tanúsít. Molnár szótára
harmadik kiadásából kiírja mindazt, a mi neki fon
tosnak tetszik; a l l ö — 17G 11. legalább 500 szót
mutat fel s magyarázgat etymologiai és kivált
nyelvtörténelmi adatokból De miivé o legfáradsá
gosabb részében többféle h ány van. Nem tudja el
találni, mire terjeszkedjék ki a szók felvevésére

8 0

nézve. Felveszi néha az ismeretes népszókat és táj
szólásokat is: ablakfia, alit stb. Nem tudta megtar
tani a kellő elvet s mértéket a szók magyarázásá
ban sem. Némely szókat egyszerűen feljegyez, j e 
lentősöket sem említvén. Másokhoz bő és sok tá
voli dologra kiterjeszkedő fejtegetéseket csatol. Má
sokat viszont csak összehasonlító elemzéssel tárgyal
stb. Itt pedig nem kellett volna más szókat elso
rolnia, mint az előbbi szógyűjteményekhez s Molnár
kortársai nyelvéhez képest nevezetes szókat, s ele
meire gondolni is alig volt szükséges.
Az egész dolgozat nagy munkával, valódi buzgósággal készült s a pályadijt s a dicséretet meg
érdemli.
Sajnos, hogy leírásában számtalan hiba van,
a legközönségesebb nevekre és latin szókra nézve is.
A lapok alján meglevő számok és idéző jelek,
melyeknek semmi sem felel meg, bevégzetlenséget
mutatnak.
A pályadijt kiadandónak véljük.
Kolozsvárt, 1876. nov. 8. Imre Sándor, s. k.
Szász Béla. s. k .“
Ez ítélet alapján a kar egyhangúlag elhatá
rozta a 100 frtnyi pályadij kiadását a pályamű
szerzőjének és felbontván a jeligés levélkét, mint
szerző Jaucsó Benedek harmadéves bk. r. hall
gató tűnt ki.*)
Kolozsvárt, 1876. decz. 20-án.
a bölcsészet ny. és történettud. kar
e. i. dékánja.
*)
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IV .

A math.-természettudományi kar
jelentése.
Tkts. e g y e t e m i t a n á c s !
A kolozsvári magy. kir. tucl.-egyetem menynyiségtan-természettudományi karának 1876 novem
ber 11-én tartott 11-ik rendkivüli ülése határozatá
ból van szerencsém jelenteni, miszerint a karhoz
hat jutalomtételre érkeztek be dolgozatok.
A bírálók jelentései a következők:
„A menynyiségtanból e jutalomtételre: „Melyek
azok a módok és képletek, melyek által a kör kerü
letének az átmérőhöz való számarányát eddigelé ki
fejtették?“ Megkivántatik az algebrai és geometriai
elvekről való lehozataluk és vélemény arról, hogy
melyik mód legalkalmasabb a gymnasiumi és reál
iskolai tanfolyamokban való ismertetésre. Jutalma
50 frt.„ Csak egy felelet jött kezünkhez e jeligével:
„ aSötét a bánya, de égnek benne mécsek, Sötét az ember kebele s nincs benne
Fény, nincs benne csillag/“ P e tő fi.
A felelet igen is felszámlálja és előadja kellő
teljességgel és részletességgel a kívántakat. A vé
gén pedig egy történelmi áttekintést ád, melyben az
e tárgyban fáradozók és kutatók munkálatai ismertetvék és méltányolvák.
A dolgozatban hiba nincs, és ha itt amott me
részen markol a következményekbe, az csupán a beActa Fasc. XI.
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vezetésben és az ily természetű dolgozatokra szük
séges „lemmák“ tárgyalásában történik. S itt sem
az igazság rovására, hanem a merészség csak az
állítmányokat áthidaló tételek átngrásában áll.
Minthogy hát a dolgozat magában jó s a kí
vánt ismertetés ily teljességben és részletességben
tudtunkra nincs magyar könyvben öszszeállítva, a
pályázót a kitűzött jutalomra érdemesnek véljük és
a díj kiadását ajánljuk.
Kolozsvárit, 1876 október 7. Dr. Urassal S á 
muel s. k. Dr. Martin Lajos s. k. e. r. ny. taná
rok, mint bírálók.“
A kar elfogadván a bírálók véleményét, e mun
kának ítélte oda az 50 frtnyi jutalmat.
Felbontatván a jeligés levél, kitűnt1 hogy e
munka szerzője Malisai Zsigmoiul III. éves meny.
term. tud. kari hallgató.*)
Ugyancsak „a menynyiségtanból o kérdésre:
„Irassék egy értekezés a görbe vonalok és felüle
tek beburkolásáról, alkalmazván azt nehány váloga
tott példára az elemző mértan köréből.“ Jutalma
100 frt.
Csak egy felelet jött kezünkhez e jeligével:
„D ie Gegebene Frage in die Sprache dieser neuen
Wissenschaft zu übersetzen, braucht man aus ihr,
wie aus einer unerseitöpfliehen Quelle, nicht nur die
gesuchte Antwort, sondern oft auch zugleich eine
Anzahl anderer Auflösungen, anderer unbekannter,
selbst unerwarteter Wahrheiten hervorgehen zu sehen.u
A 172, sűrűre irt negyedrét lapból álló mű a
pályakérdést egész terjedelmében veszi fel s tár
gyalja le. Szerzője valódi méhszorgalommal gyüj*)
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tötte öszsze mindazt, a mi csak reá vonatkozik,
úgy hogy ezen értekezés a beburkolás elméletét oly
kimerítően adja, mint azt más művekben alig lehet
találni.
Bár menynyire hajlandók a bírálók a szerző
ezen érdemét elismerni, még sem titkolhatják el a
mű hiányait. Az első nem tényleges s talán nem is
anynyira a szerzőt, mint inkább a letisztázót terheli,
ki meglehet, a mathematieai műnyelvet nem értvén,
több helyt értelemzavaró tolihibákat ejt. Ezektől el
tekintve van azonban a műnek még egy lényeges
hiánya, melyért csak is a szerző felelős, s ez az,
hogy a szerző, miután a kérdéséhez tartozó részle
teket különböző művekből, melyeket a maga helyén
idéz is, elég nagy gonddal és szorgalommal öszszekeresgélte és elég tapintatosan öszszeállította, a
feldolgozásnak egyöntetűséget adni nem tudott, mely
a mű becsét tetemesen fokozta volna, anynyival in
kább, miután magyar irodalmunk a beburkolási el
méletről hason kiterjedésű művet még nem bir.
Tekintve azonban a kitűnő szorgalmat és fá
radságot, mely a mű öszszeállítására fordíttatott,
tekintve továbbá azt, hogy szerző a most még hi
ányzó egyöntetűséget egy második átdolgozásban
könynyen elérheti s hogy az értekezés a valóban
nehéz pályakérdésnek egyébként 'tökéletesen eleget
tesz: bírálók a pályadijt kiadandónak vélik.
Kolozsvárit, 1876. október 8. Dr. Martin La
jos s. k. Dr. Brassai Sámuel s. k. e. ny. r. taná
rok, mint bírálok.“
A kar elfogadván a bírálók véleményét, e mun
kának ítélte oda a 100 frtnyi jutalmat.
6*
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Felbontatván a jeligés levél, kitűnt, hogy e
munka szerzője |Ditrói Csiby Péter HL éves ta
nárjelölt.*)
„A növénytanból e jutalomtételre: „Kívántatik
a Hesperidin tüzetes alaktani jellemzése, különös
tekintettel Pfeffer vizsgálataira. Az értekezéshez gór
csői készítmények és pontos rajzok melléklendők,
Azon esetre, ha tiszta Hesperidin elegendő menynyiségben előállítható, kívánatos volna a Hesperidin
vegyi képletének helyes leszármaztatása; ezen eset
ben társas munka is meg van engedve.“ Jutalma
100 frt (államdij.) Egy munka érkezett e jeligével:
„Nominum dissensus primus ad barbariein gradus. . . “
Linné.
A munka 43 számozott és 3 számozatlan nem
épen sűrűn írott lapra terjedő szövegéhez egy táb
lán 19 rajz és 5 microsc. készítmény van csatol
va. A szerző leírja a Hesperidint azt öszszehasonlítva az Inulinnal. Ezen leírás a rajzókká’ együtt
kiegészíti eddigi ismereteinket a Hesperidinről. Mi
után a szerző nem nyerhetett elegendő anyagot a
chemiai vizsgálatra, a kérdés második részére, mely
nek megoldása csak feltételesen kivántatott, nem
felelt. Nem felelt pedig azért is, mert mig az alak
tani vizsgálatra szükséges anyagot nem épen túlsá
gos menynyiségben állíthatta elő és ezen kérdést
különben ezen év kezdetén Hilger tanár egy tanít
ványa E . Hoffmann megoldotta, E. Hoffman kutatá
sait a szerző specialis növénytani ezélokhoz alkal
mazva értékesíteni törekedett. 0 t. i. E . Hoffmann
macrochemiai reactioit microchemice alkalmazta, mi
nagyobb részt eredményhez vezetett.
*)
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A szerző munkájának érdemei:
1. Hogy a Hesperidint alaktanilag jól leírja és
ábrázolja. A szerző Hesperidin rajzai az elsők és
egyetlenek, melyek eddig készültek.
2. Hogy a Hesperidin megismerésére vonatko
zó microchemiai reactiokat megkísértette és az ál
tala alkalmazott módszert szép jártassággal leírta.
A munkaszerzője tollát eredményhez jutott és
a pályadijat megérdemli. Kolozsvárit, 1876 novembér 11. Dr. Kanitz Ágost s. k. a növénytan r. ny.
tanára, mint bíráló. Dr. Entz Géza s. k. az állat
tan és öszszehas. boncztanr. ny. tanára, mint bíráló.“
A kar elfogadván a bírálók véleményét, e mun
kának ítélte oda a 100 frtnyi jutalmat.
Felbontatván fa jeligés levél, kitűnt, hogy e
munka szerzője Mika Károly term. tud. kari
hallgató.“ *)
„Az 1875/c tanévben kitűzött következő pálya
kérdésre: „írassák le egy vagy több Rotatoriának
pontos tanulmányozására alapítva a Rotatoriák boncztana, s gyüjtessenek öszsze a Kolozsvár körül élő
Rotatoriák. A pályamunkához pontos rajzok mellék
lendők.“ Jutalma 100 frt. Egy pályamunka érke
zett be a következő jelige alatt: „ A létérti küzde
lem , sarkpontja az élő lények tevékenységének
mely beérkezett pályaműről van szerencsénk ezen
nel a következő bírálati jelentést a Tkts kar elé
terjeszteni.
A pályamű szerzője a kitűzött pályakérdést 160
(X V II.— 156) negyedrét lapon tárgyalja; egy rövid
előszóban számot ad a pályamű béosztásáróJ s ta
nulmányozásának menetéről, elősorolja a rendelke*)
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zésére állott irodalmat s a Rotatoriára vonatkozó
jelenlegi ismereteink történelmi kifejlődését. Ezen
bevezetés után 10 fejezetben tárgyalja a Rotatoriák
boncztanát, külön fejezetekben a fejlődéstant, szö
vettant s elterjedést, az osztályozást, a talált fajok
elősorolását, a munkát végre a szerző által talált
új Ohaetonotus-faj boncztani leírása fejezi be. A
pályaműhöz 8 táblában foglalt rajzok mellékelvék.
Az irodalom elősorolása s a történeti rész
egybeállítása arról tanúskodnak, hogy szerző a tár
gyára vonatkozó azon irodalmi forrásokat, melyek
hez hozzá férhetett, nagy szorgalommal használta
fel s a munkának további részei eléggé kitüntetik,
hogy Ehrenberg nagy alapmunkáján kivid Leydig,
Cohn, Yogt, Burmeister, Weisse, Mecznikow, Grrenacher, Salenszky, Möbius, Hubert és Bütschlinek
tárgyára vonatkozó dolgozatait lelkiismeretesen át
tanulmányozta s az ezek által észleltekhez kapcsolja
s hozza viszonyba saját észleleteit.
A boncztani viszonyoknak szánt részben tár
gyának alapos ismeretével adja elő szerző részint a
fenn nevezett búvárok, részint saját észleleteire tá
maszkodva a Rotatoriák egyes szerveit. E résznek,
— mely különben elismerést érdemlő öszszeállítását adja a Rotatoriák boncztanának — fő hibáját
az képezi, hogy szerző tankönyvszerű tömörséggel
tárgyalja az öszszes boncztani viszonyokat s neve
zetesen saját, más búvárokétól eltérő felfogásait s
észleletéit nem tárgyalja terjedelmesebben s beha
tóbban, mint az általánosan ismert adatokat; ez
áll nevezetesen az idegrendszerről, az érzéki végké
szülékekről, az izmokról, a gyomrot kibélelő nagy
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színes sejtekről; a mi különösen az utóbbi tárgyat
illeti, mely szerint a gyomrot kibélolő sejtek a szer
ző felfogása szerint zöld vagy sárgásbarna szinöket
az Amoebak módján felvett tápszereknek köszönik
s nem epének megfelelő váladéknak, tehát nem epe
elválasztó sejtek; ezen érdekes észlelet általános
fontosságánál fogva méltán megérdemlette volna a
behatóbb tárgyalást. Miután a Botatoriák boneztana
a szövettannal szorosan öszszefügg, avval öszszeesik, felesleges munkát végez a szerző, midőn a
szövettant a fejlődéstan után külön fejezetben tár
gyalja, sokkal czélszerűbb lett volna az általános
szövettani viszonyokat a szervek boncztanával együtt
vagy azokat megelőzőleg tárgyalni; különben ezen
fejezet a Botatoriák szöveteit legnagyobb - részt Ley
dig után helyesen tárgyalja.
A fejlődéstannak szánt rövid, de érdekes feje
zetben öszszefüggő adatokat közöl szerző a Floscularia ornatáról, melyek megegyeznek más búvárok
nak más Botatoriák fejlődéstana körül tett búvárlataival, anynyiban azonban újak, a menynyiben a
Flosculariák fejlődéstanilag mások által még nem
vizsgáltattak.
Az osztályozásnak szánt fejezetben előadja szer
ző az Fhrenborg és Leydig által felállított rendsze
reket, s kiemelve ezen rendszereknek a Botatoriák
búvárai által rég felismert hiányait, megkísérti egy
új csoportosítást felállítani, melyben Fhronberg és
Leydig családait két fő csoportba, rendbe osztja:
I. Tokot lakók és 11. Szabadon élők rendébe. Te
kintetbe véve, hogy e két főcsoportok felállításánál
csupán egy, még pedig igen alárendelt értékű jel
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lég használtatott fel, e csoportok nem tarthatnak
igényt természetes csoportok értékére s a Rotatoriák igen kívánatosnak mutatkozó új rendszeres fel
osztásánál alapúi nem szolgálhatnak, s .az egész kí
sérlet gyanánt fogható fel.
A szerző által Kolozsvár körül talált Rotatoriák elősorolásában 42 faj van felvéve, mely szám
az eddig ismert édesvízi fajoknak közel egy negye
dét képezi, s tekintetbe véve a pályázatnak arány
lag rövid idejét, kielégítő eredménynek mondható s
bizonyságot tesz a pályázó szorgalmáról. A 42 faj
között egy új Chaetonatus faj van felvéve, mely a
pályázó rendelkezésére állott irodalomban legalább
fel nem lelhető. Ezen igen jellegző Chaetonatus faj
boncztani viszonyainak pontos leírása képezi a be
ható tanulmányozáson alapuló szakismerettel irt pá
lyadolgozat zárfejezetét.
A dolgozathoz mellékelt nyolcz rajzlap közül
az öt első s a nyolczadik tábla a szerző saját búvárlataira alapítva a természet után van rajzolva, a
V I. és V II. Leydig után másolva. A csinosan kiál
lított finom rajzok nem csak a szerző technicai
ügyességét, hanem egyszersmind kitartó szorgalmát
és búvárképességét örvendetesen igazolják.
Mindezek után a pályaművet a kitűzött juta
lomra érdemesnek Ítéljük s szerzője számára a pályadij kiadását hozzuk javaslatba.
Kolozsvárit, 1876. november 11. Dr. Entz
Géza s. k. az állattan és öszszehas. boncztan ny. r.
tanára, mint bíráló. Dr. Kanitz Ágost s. k. a nö
vénytan ny. r. tanára, mint bíráló.“
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A kar elfogadván a bírálók véleményét, e mun
kának Ítélte oda a 100 frtnyi jutalmat.
Felbontatván a jeligés levél, kitűnt, hogy e
munka szerzője Ih u la i Je n ő 11. éves meny. térni,
tud. kari hallgató.*;
„Az ásványtanból a következő kérdésre: „Vizs
gáltassanak meg és Írassanak le a Kolozsvár és
Kolozs-Monostor határán található ásványok és kő
zetek, különös tekintettel azoknak ipari alkalmazha
tóságára. A gyűjtött ásványok és kőzetek a pálya
munkához melléklendők.“ Jutalma 100 frt. Beérke
zett egy pályamű következő jelige ala tt:
„Jó t s j ó l ! . . . Ebben áll a nagy titok-,
,
ezt ha nem érted:
■
Szánts és vess s hagyjad másnak
az áldozatot. “
Kazinczy.
A pályamű, mely 80 negyedrét írott lapra
terjed és Kolozsvár vidékének vázlatos földtani tér
kép, azonkívül 52 szám kőzet és 34 szám ásvány
melléklettel bir, átalában véve elég ügyesen oldja
meg a pályakérdésben kitűzött feladatot.
A pályamunka helyesen két főrészre van oszt
va, az elsőben Kolozsvár kőzetei, a másodikban ás
ványai vannak tárgyalva. Lelkiismeretesen fel van
használva az o tárgyra vonatkozó irodalom; de a
pályamunka nagyobb része még is egészen önálló
vizsgálódásoknak az eredménye, s ez az a mi becs
értékét különösen emeli. Az egész leírásból és a
gyűjtött nagy számú tárgyakból határozottan kitű
nik, hogy pályázó bejárván Kolozsvárnak határát
szorgalmasan felkutatta és gyűjtötte annak ásványés kőzet terményeit, otthon pedig elég behatóan
*)
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megvizsgálta és ipari alkalmazhatóságukra részben
ki is próbálta, részben pedig helyes útmutatást ad
azoknak netáni alkalmazhatóságukra.
A kőzetek főbb és leggyakrabban használt fa
jainak részben való vegyelemzése azoknak tulajdon
ságaira új világot vet s nagyon növeli a pályamun
ka értékét. Egyébként a kőzetekre nézve nem hoz
ugyan újat fel, de legalább öszszefoglalja mindazt, a
mi azoknak physikai és szöveti tulajdonságairól eddigelé elszórtan leíratott. Az ásványok felsorolásá
ban azonban sok új adatot sikerült öszszehoznia,
kimutatván öszszesen 24 ásványfajt Kolozsvár kö
zeli környékén. Mindanynyi közt legérdekesebb a
co el e s t i n , melyet a bácsi kőbányák agyag ré
tegeiben sikerült felfedeznie. Ezen új lelhely Er
délyre nézve a második s nem csak tisztán tudo
mányos tekintetben bir fontossággal, de ipari szem
pontból is, a menynyiben kibányászását czélzó ki
sebbszerű vállalat kifizetné magát.
Ezen kiváló előnyei mellett azonban egyes hi
ányai is vannak a pályamunkának, melyekre szin
tén kell útalnunk. Először ' az egyes kőzetek fogal
mának meghatározása nem mindig correct és vilá
gos ; legtöbb esetben pedig a leiró nem eléggé szo
rosan vonatkozik az előtte fekvő tárgyakra, hanem
általánosságban tévedez. Az általános ismertetés
kell hogy megelőzze a tárgyak leírásánál azoknak
részletes ismertetését, de a pályamunkában épen az
egy főhiba, hogy az általánosságok a részletezések
rovására túlterjeszkednek, azonkívül azoknak kellő
elkülönítése és a leírásban a következetes rend is
hiányzik.
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Hozzá járul még az irálynak pongyolasága is,
melynek következtében a gondolatok nem elég rö
viden, szabatosan és csinosan vannak kifejezve, s
mely miatt a pályamunka kiváló előnyei daczára
sem volna alkalmas mostani alakjában a közzétételre.
Végre egyes kisebb tévedésekkel és incorrect
műkifejezésekkel is elég gyakran találkozunk a pá
lyaműben, melyből az tűnik ki„ hogy szerző sok
szép adatainak leirására nem fordított elég időt és
gondot.
Mivel azonban mindezen hiányok inkább csak
a pályamű alakját s nem anynyira lényegét illetik,
a melyre nézve az valóban önálló és belbecscsel
biró, és mivel pályázó e munka által kiváló ügy
buzgalmat, nagy szorgalmat és 'ügyismeretet is el
árul, részünkről érdemesnek tartjuk arra, hogy a
pályadij neki odaitéltessék, azon kikötéssel azonban,
hogy szerző munkáját kinyomatása esetében telje
sen átdolgozni és a kimutatott hiányoktól megtisz
títani tartozik.
Kolozsvárit, 1876. november 11. Dr. Koch
Antal s. k. Dr. Entz Géza s. k. e. ny. r. tanárok,
mint bírálók.“
A kar elfogadván a birálók véleményét, e mun
kának Ítélte oda a 100 frtnyi jutalmat.
Felbontatván a jeligés levél, kitűnt, hogy a
munka szerzője T ó th 31 illá iy tanárjelölt.*)
„A földtanból a következő kérdésre: „Önálló
kutatások alapján irassék le valamely vidék földtani
szerkezete. A gyűjtött ásványok, kőzetek és kövüle
tek a pályamunkához melléklendők.“ Jutalma 50 frt.
Beérkezett egy pályamunka, következő jelige alatt:
*)
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„Fia a geológiának sikerül a kiJcépzöelésnek azt a
nagy, az alaktalan cseptöl az ember uralkodásáig ter
jedő haladását határozott törvényeken keresztül ve
zetni, akkor ö sem lesz méltatlan arra, hogy a tu
dományok nagy egyesületébe lépjen, a melyek egy
másba működve törekszenek a természet megkezdett
müvét bevégezni.“ Leoj). v. Buch. (Grosamm. Heh lif
ten Ií. k. 12 I.)
.
A pályamunka szerzője a Ditró mellett emel
kedő piricskei hegytömzsöt választotta önálló kuta
tásainak tárgyává, mely liegytömzsnél jutalmazóbb
vizsgálati tárgyat az egész országban sem kapha
tott volna. A pályamunka 43 nyolezadrét írott lap
ra terjed s hozzá a Piricskei hegytömzs vázlatos
térképe és 25 sz. a. 37 drb. érdekes kőzet és ás
vány van mellékelve. A térképen piros vonallal ki
van jelölve az út, melyen haladva pályázó vizsgálta
a hegytömzsöt és be van Írva az illető 'helyekre
azon kőzeteknek száma, melyek a pályaműhez mel
lékeltettek.
Ezen hegytömzsnek rendkívül szép kőzeteiről
és számos szép ásványairól egész kis irodalom je
lent már meg nagyobbrészt német nyelven. Pályá
zó munkájának első főrésze nem más, mint ezen
irodalomnak lefordítása és átnézetes öszszeállítása.
Itt tehát önálló vizsgálatról nem lehet szó ; azon
ban mint bevezetés a pályamű érdemleges részéhez,
melyben saját kutatásainak eredményei elő vannak
adva, igen helyén van, s nehány. homályos helyet
leszámítva a magyarítás egészen jól sikerült.
A pályamunka kisebb részét elfoglalja aztán
saját önálló kutatása eredményeinek, s a gyűjtött
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kőzet példányoknak leírása. Ebből kitűnik, hogy a
hegytümzsöt öszszetevő kőzetfajok és változatok el
terjedésére nézve több új adatot gyűjtött, úgy, hogy
a hegységről cddigelő megjelent földtani térkép o
szerint javítható lesz ; továbbá, hogy a híres d i troit-n evű kőzetnek ismét nehány új lelhelyét sike
rült találnia. A pályaműhez mellékelt kőzetpéldá
nyok nagyobb része végre oly szép, hogy gyűjte
ményeinknek díszét fogják emelni.
Mindezekből kitűnik, hogy pályázó dicséretes
szorgalommal és elégséges eredménynyel oldotta
meg a pályakérdésben kitűzött feladatot s alólirottak ennélfogva a pályadijra érdemesnek találják.
Kolozsvárit, 1876. november 11. Dr. Koch
Antal s. k. az ásvány- és földtan ny. r. tanára,
mint bíráló. Dr. Entz Géza s. k. az állattan és öszszehas. boncztan ny. r. tanára, mint bíráló.“
A kar elfogadván a bírálók 'véleményét, e mun
kának Ítélte oda az 50 frtnyi jutalmat.
Felbontatván a jeligés levél, kitűnt, hogy o mun
ka szerzője D itró i lía jk ó M ór III. éves math.
term. tud. kari hallgató.*]
Kolozsvárit, 1876. deczember 19-én.
r
JDr , I^a n i t z y&GOST
a math. term. tud. kar fi. i. dékánja.
*) A páljadij szerzőnek kiadatott.
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A jog- és államtudományi karéi.
1.

Adassék elő a perbeli kifogások (Proeesseinreden) tana, történeti kifejlődésében, valamint je
lenlegi állásában; mutattassék ki a magyar polg.
törvénykezési rendtartásban, elfogadott o részbeni el
mélet, és miként alkalmazható a helyesnek felismert
elmélet ezen törvényre? Jutalnuí lOu frt. o. értékben.
2.

Ismertetendő a veronai Gaius kézirat története;
jellemzendó annak tartalma és befolyása a római
jogtörténet tudományára? Jutalma 100 frt. o. ért.
3.
Fejtessék ki a kánon-jog szerinti kutató (inC(uisitorius) eljárás lényege, fejlődése és azon befo
lyás, melyet a világi büntető eljárásra gyakorolt? Ju
talma 150 frtra o. é. emeltetik.
4.
Atlassék a magyar rendi szervezetnek időnkénti
fejlődése 1848-ig, különös kitüntetésével annak, hogy
menynyiben állott az nemzeti, menynyiben idegen
eszmék befolyása alatt s hogy mily öszszefüggésben
állott ez a magyar alkotmány fejlődésével? Jutalma
100 frt. o. é.
AcU h ic . U.
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Fejtessék ki a statistikai módszer fontossága,
története és jelen állása? Jutalma 100 Írtra o. ért.
emeltetik.
.

ti.

Kívántatik a szellemi tulajdon jog észjogi aluli
jának kifejtése? Jutalma 100 frt. o. é.

7.
Fejtessék ki, hogy a magyar és erdélyi jogban
a javak 1848 előtt fennálló jogi különbségnek meg
szüntetése minő változást eredményezett különösen
az öröklési rendszerben? Jutalma 75 frt. o. é.
8.

Fejtessék ki a különbség a végrehajtó hatalom
alkotmányos (felelős) és parlamentaris alakja között,
tekintettel azok jogosultságára az állam életében? Ju
talma 125 frt. o. é.
9.
Adassék elő a köteles rész intézményének tör
téneti fejlődése; mérlegeltessenek a mellette és elle
ne szóló okok, tekintettel a vagyon feletti szabad
rendelkezés elvére, ismertessenek meg a nevezete
sebb törvények vonatkozó intézkedései, végre az in
tézmény fenntartása mellett: miképpen lenne az tör
vényben szabályozandó? Jutalma 75 frt. o. é.
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10 .

Adassanak elé azok az eszközök és módok, me
lyekkel a vasúti testeket és forgalmat eoiicentrálni
szoktak, biráltassék meg azoknak czélszeríisége és
jósága. Továbbá fejtessék ki, hogy a vasúti testek
nek az állam kezében való concentrálása menynyi
ben és mely határig kívánatos a gazdasági hasz
nosság szempontjából? Jutalma 125 frt. o. é.
11.

Adassanak elé a váltó-nyilatkozat létrejöttéhez
szükséges eselekvények az uj magyar váltó-törvény
értelmében? Jutalma 50 frt. o. é.

Az orvostudományi karéi.
12

.

Szemészetből. A szivárványlob (Iritis) kór- és
gyógytana, főleg saját megfigyelések alapján. Ju 
talma 100 frt.
13.
Szülészetből. Adassék a gyermekágyi folyamat
szabatos és kimerítő leírása önálló megfigyelések
alapján, tekintettel különösen a hőmérséki és súly
viszonyokra, továbbá a gyormekágy czélszcrü keze
lésére. Jutalma 100 frt.
'
14

.

Államorvostanból. (Törvényszéki orvostan). Tárgvaltassék az érettség, életképesség, ujszülöttség és
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élveszülöttség bizonyításának módja, és azon bizo
nyítás értéke kétes öröklési és gyermekgyilkossági
kérdéseknél. .Jutalma 50 írt.
15.
Orvosi rendészet. Fejtegettessék a tápszerek,
italok és élvszerek orvosrendészeti felügyeletének
szükségessége, tüntettessenek elé vázlatosan azon
vizsgálati módok, melyek a hamisítások felderítésére
igénybe vehetők, különös tekintettel a mindennapi
gyakorlatra. Jutalma 50 írt.
16.
Boncztanból. Irassék le az 1-, 2- és 3-ik nyaki
csigolya külső alakja és belső szerkezete (architectonica); a mellékelt rajzok és készítmények az in
tézet javára esnek. Jutalma 100 frt.
17.
Klettanból. ITaidenhaim felfedezése óta a gyo
mor csöves mirigyeiben kétféle szövet jellegű és
működésű sejteket ismerünk. Vizsgáltassék és saját
kezű górcsői készítmények alapján irassék le az
egész tápcső finomabb szerkezete, és kutattassék,
vájjon egyéb emésztési mirigyek sejtéiben hasonló
különbségek, és ha találhatók, mily jellegűek azok.
Jutalma 100 frt.

18.
gyógyszertanból. A fertőztelenitő szerek hatá
sáról, tekintettel különösen az illutos testek osztá
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lyából vett fertőztelenitő szerekre önálló vizsgálatok
alapján. Jutalma 50 l'rt.
19.
Kísérleti kortanból. A vese szövetszerkezetében
és működésében részletes vagy teljes vértolcnség
folytán föllépő zavarokról. Önálló vizsgálatok alapján.
Jutalma 50 frt.
20.

Atalános kórtan és bőrkórtanból. A bőrízgatók hatása az anyag forgalomra és meleg képző
désre önálló kísérleti és kórodai kutatások alapján.
Jutalma 100 frt.
21 .

Klet- és kórvegytanból. Adassanak elé önálló
vizsgálatok alapján a légenytartalmu szerves vegyíiletek menynyileges képződései, különös tekintettel
légzési és vesobántalmakra. Jutalma 50 frt.
22.
Sebészetből. A csonttörések gyógyulása klinikai
észleletek és állatokon tett kísérletek alapján előad
va. Jutalma 100 frt.
23.
Kórboncztanból. Figyeltessék meg a rekesz
izom viszonya, különféle mellkasi betegségeknél
alakra, tümegro és minőségre nézve. Jutalma 50 frt.
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24.
Belgyógyászatból. írassanak le a vesék beteg
ségei. A vese bántahnak köréből önálló vizsgálatok
eredménye melléklendő. Jutalma 50 frt.

A bölcsészet-, nyelv- és történettudo
mányi karéi.
25.
Adassanak elő Aristotelos erkölostani nézetei az
nyomán s bírálati szempontból. Ju 
talma Kolozsvár sz. kir. város díjalapítványából 1 5
frt. o. ért.

t'&ixá NiM /iaxtin

26.
Minő hatással voltak századunk paedagog-reformerei a nevelés ügyre. Jutalma ugyanez alapból 100
frt. o. é. (Harmadszor tűzetik ki).
27.
Aesopus, Babrius és Phaedrus meséi miben
egyeznek? miben különböznek egymástól tartalomra
és tárgyalási modorra nézve? s minő viszonyban
állanak egymáshoz? Jutalma ugyauez alapból 1 5
frt. o. é.
28.
A népies verselésnek milyen formáit találni ré
gibb és újabb költőinknél, kivált. Aranynál és tár
sainál. Jutalma u. e. alapból 75 frt. o. é.
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29.
A Saemumlar-Edda Atlija öszszchasonlítva a
Waltharius Attilájával és a Nibelungcn ének Etzelével. .) utal ma u. e. alapból 50 frt. o. é
30.

A kotnári tud.-ogyetcm s a többi XVI. XVII.
századbeli román tanintézetek állapota és befolyá
suk a román irodalomra. .Jutalma u. e. alapból 100
frt. o. é. (Harmadszor tűzetik ki).
31.

Adassék elő: mi befolyása volt (a XVII. évszá
zadbel i) Riehelicu franczia ministernek az európai
főbb államok politikai irányának megváltoztatására.
Jutalma u. e. alapból 75 frt. o. é. (Másodszor tű
zetik ki).
32.

Mily viszonyban állott Magyarországgal Tót-,
llorvát- és Dalmátország Kálmán király haláláig?
Jutalma u. e. alapból 75 frt. o. é.
33.

írassanak le az Adriai tenger és martvidéke, a
természet- és államiam földrajz, nem különben a
néprajz szempontjából is vizsgálva, különös tekintet
tel világhelyzeti jelentőségére. Jutalma u. e. alapból
100 frt. <>. é. (Másodszor tűzetik ki).
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34.
Ki és mikor állította meg annak a polgári év
nek a szerkezetét, a melyet Jnlius-féle évnek (an
nus Jnlianus) neveznek; metyek azok a nemzetek,
a melyek ez évet használják, és micsoda alakban
és felosztással használták és használják mai napig.
Jutalma u. e. alapból 100 írt. o. é. (Harmadszor
tűzetik ki, az eddigi 50 frtnyi dij 100 írtra emel
tetvén).

A menynyiségtan-természettiidományi karéi.
35.
A menynyiségtanból. Miféle módok és eljárá
sok szolgálnak a felsőbb fokú számegyenletek fel
oldására és mik azok előnyei és hátrányai? Jutalma
50 frt.
36.
A menynyiségtanból. Miféle görbét irhát le egy
változó sugaru, két adott körrel érintkező kör cen
truma? Jutalma 50 frt.
37.
A kísérleti természettanból. Adassanak elé, és pe
dig a menynyire lehetséges saját kísérletek alapján
a viz physicai tulajdonságai, különös tekintettel azok
ra, melyek a természet háztartásában fontossággal
bírnak. Jutalma 75 frt.
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38.
A kísérleti természettanból. Állíttassanak öszsze
a hang-gyorsaság indiroct mérésénél követett neve
zetesebb eljárások és a meglevő eredmények, a meny
nyire a körülmények engedik, saját kezfdeg végre
hajtott kísérletekből nyert eredményekkel bővítendők.
.1utalnia 75 forint.
39.
A mochanicából. Adassék elő a dynamieai fel
adatok megoldásának llamilton-daeobi-féle módszere
s világíttassák meg az elmélet példákkal. Jutalma
100 írt.
40.
A vegytanból. Vizsgáltassanak az „aethyldithio
szénsavas kálium“ valamint az „aethyltrithio szénsa
vas kálium“ lepárlási téteményei. Jutalma 100 frt.
(Állami dij).
41.
A vegytanból. Vizsgáltassák a városi „világító
gáz“ öszszetételére és fényerejére nézve. Jutalma
100 frt.
42.
Az ásvány- és földtanból. Az eddigi irodalom
nyomán Írassanak le Kolozsmogye, öszszcs kőzetei,
kiváló tekintettel azoknak ipari alkalmazhatóságára.
Jutalma 50 frt.
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43.
A növénytanból. l:jabb ¡dobén több érdekes
észlelet közöltetett a rostedény rendszerről (Kibrovasalsystem), úgy hogy valóban érdemes volna az
öszszes erre vonatkozó adatokat még egyszer átvizs
gálni és rendszeresen feldolgozni. A munkához ké
szítmények és pontos rajzok melléklendők. Jutalma

A növénytanból. Vizsgáltassanak rovarok által
látogatott honi növények virágai, tekintettel ezeknek
a rovarok által látogatására és ezekhez alkalmazá
sára. A munkához felvilágosító pontos rajzok és a
főtypusokat feltüntető praeparatumok melléklendők.
Társas munka meg van engedve. Jutalma 50 frt.
45.
Az állattanból. Tanulmányoztassék a lovelészek
álpetéjének (nyári petéjének) fejlődése. A dolgozat
hoz pontos rajzok melléklendők. Jutalma 50 frt.
4(i.

Az állattanból. Állíttassanak elő a folyami rák
(Assacus tluviatilis) boneztanát kitüntető készítmé
nyek. Készítmények, melyek az állattani intézet tu
lajdonát képezendik, Icirandók. Jutalma 50 frt.
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Pályázati szabályok.
1. A tudomány-egyetem által kihirdetett jutalomtételekrc csak a kolozsvári tud.-egyetem rendes,
és a gyógyszerészeti tanfolyam hallgatói pályázhatnak.
2. A pályázatok nyelve — ha csak különösen
más nincs határozva — cgyodül a magyar.
3. Valamenynyi pályadolgozat; beadásának ha
tárnapja 1877 október 1-je. A jutalmak 1877 deczember 20-án adatnak ki az egyetem ünnepélyes
közülésében.
4. A pályadolgozatok negyedrétben, tisztán, más
által Írva, lapszámozva, bekötve és jeligével ellátva
nyújtandók be.
/>. A dolgozathoz használt források és segéd
eszközök pontosan megjelölendök.
fi. A szerző novét és egyetemi hallgatói minő
ségének megjelölését tartalmazó pecsételt lóvéién
ugyanazon jeligo álljon, mely a pályamű czímlapján
olvasható.
7. A pályaművek az illető karok dékáni hiva
talaihoz küldendők be.
8. A nevezett kellékekkel nem biró, vagy a ki
tűzött határidő után érkezett dolgozatok pályázatra
nem bocsáttatnak.
9. A beérkezett kéziratok semmi szín alatt sem
adatnak viszsza, hanem az illető kar levéltárában
maradnak.
10. A jutalom a viszonylag legjobb munkának
csak azon esetijén adatik ki, ha az magában véve
is díjra méltónak találtatik.
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11. Rendszerint pályadíjat csak egyes dolgozó
nyerhet el; a menynyiben azonban a pályakérdést
kitűző kar többek közreműködését is helyén levőnek
találná, a díj ezeknek is kiadntik.
12. A pályamű szerző tulajdona marad, ki an
nak kinyomatása felől szabadon rendelkezhetik. 11a
azonban művének kiadása alkalmával az egyetemi
pályázatra, illetőleg jntalmaztatására hivatkozik, kö
teles a bírálatokat egész terjedelmükben a dolgozat
hoz kinyomatni.

V.
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MKLYLYEl,

pROISZ

pUSZTÁV

jogtudor, a büntetőjog ny. r. in a polgári törtt'nykezét jogottlott tanára,
jog- ét államtudományi kainak 187*1, tanévben rolt dékánja,
at egyetem 187*/, évi reetora
AZ ÜNNEPÉLYT BEZÁRTA.

■A)

1

A
pályadíjak kiosztvák, az érdem jutalmat
nyert, elismerésben, kitüntetésben részesült.

A tudományos verseny eredményével, az adott
viszonyok között megelégedve lehetünk; az adott vi
szonyok között mondom, mert egyetemünk hallga
tóinak számát tekintve a versenytéren megjelentek
száma — bár mily csekélynek látszik az általában —
még kedvezőnek tűnik fel más népesebb egyetemek
nél tapasztalt eredményekkel szemben; de nem csak
számra tekintettel, de a pályatételek megfejtésének
belbecsével is meg lehetünk elégedve akkor, midőn a
pályázók majdnem mindeniko a jutalomra érdemes
nek Ítéltetett.
Egy jelenséget azonban nem hallgathatok el;
szomorítólag hatott ugyanis reám s meg vagyok győ
ződve, a mélyen tisztelt gyülekezet minden egyes
tagjára, azon körülmény, hogy a jog- és államtib.
dományi kar hallgatói közül egy sem találkozott, ki
a versenytéren megjelenjék s küzdjön az elismerés
babérjáért. "Xem akarom e magasztos ünnepélyt az
zal zavarni, hogy c kar hallgatói ellen vádat emel
jek — menti némileg mulasztásukat az új vizsgálati
rendszernek életbeléptetése, minek következményeid
éppen ez év folyamán a vizsgálatok öszszehalmozódtak s az ezekre való előkészület idejüket igénybe
vette — de azon reménynek adok kifejezést, hogy
az egyetemi versenytéren a jog- és államtudományi
kar hallgatói többé hiányozni nem fognak.
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Önök, kik ma itt munkáikért, nyilvános dicsé
retben, pályabérben részesültek, fogadják egyete
münk legőszintébb szorencse-kívánatait; a siker, me
lyet arattak, ne tegye önöket elbizakodottakká, tekint
sék azt csak buzdításnak s a dicsőséggel kezdett
pályán törekedjenek folyvást előre haladni, szeres
sék a tudományt önmagáért, ápolják és fejleszszék
azt tehetségük szerint s ha majdan a haza és nem
zet felvirágzásának hű munkásai leendnek; önökben
egyetemünk dísze fog emelkedni.
Midőn ezzel egyetemi ünnepélyünket bezárom,
azon óhajtásomnak adok kifejezést, vajha, évról-évre
élénkebbé válnék e tudományos verseny s évrólévre becsesebbek lennének a felmutatott eredmények,
ügy legyen !
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