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A KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI

TUDOMÁNY-EGYETEM
TANRENDJE
AZ MDCCCLXXXI—II. T A N É V

I-SO FELERE.

I^OLOZSVÁRT,
NYOMATOTT STEIN J . MAGYAK KIRÁLYI EGYETEMI NYOMDÁSZNÁL.
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Jegyzetek.
*Ingyenes előadások előtt áll.
**01y előadásokat jelez, melyekért a rendesnél magasabb tandíj
fizettetik.
fOly előadások, melyeknél nincs tandíjmentesség.

A mely tantárgy nincs semmi jegygyei jelölve, azért az egyszerű
tandíj fizettetik.

Az előadási nyelv ezen tudomány-egyetem minden karában a
magyar.

Az egyetemi könyvtár használatára nézve az útasitást az illető
helyre függesztendő értesítések adják.
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TANTÁRGYAK SZERINTI ÁTTEKINTÉS.
I. .4. jog- és államtudományi karban.
1. Egyetemes európai jogtörténet; hetenkint 5 óra, szombat kivé
telével naponkint d. e. 8—9-ig. Dr. óvári Kelemen, ny. r.
tanár, a III. tanteremben.
2. Magyar jogtörténet; hetenkint 3 óra, kedden, szerdán, d. u.
5—6. és csütörtökön d. u. 3—4-ig. Ugyanaz a II. t. teremben.
3*. A házasság, az európai jogfejlődés szempontjából; hetenkint 1
óra, hétfőn 12—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
4. A római jog története, különösen a magánjog institutiói; he
tenkint 8 óra, szombat kivételével naponkint d. u. 4—5. és
hétfőn, csütörtökön és pénteken d. u. 5—6-ig Dr. Farkas
Lajos, ny. r. tanár, a II. tanteremben.
5*. Vitás kérdések a római magánjog köréből; hetenkint 1 óra,
szerdán d. e. 12—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
6. Jog- és államtudományok encyclopaediája és módszertana; he
tenkint 3 óra, kedden, csütörtökön és pénteken d. e. 12 -1 -ig
Dr. Jenei Vidor, ny. r. tanár, a II. tanteremben.
7. Bölcseleti jogtan; hetenkint 5 óra, szombat kivételével, napon
kint d. e. 9—10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
8. Nemzetgazdaság; hetenkint 5 óra, szombat kivételével, napon
kint d. e. 10—11-ig. Dr. Berde Áron, ny. r. tanár a II. tan
teremben.
9. Magyar magánjog; hetenkint 5 óra, szombat kivételével, na
ponkint d. e. 8 - 9-ig. Dr. Kolosvári Sándor, ny. r, tanár, a
II. tanteremben.
10. Magyar közjog; hetenkint 5 óra, szombat kivételével, napon
kint d. u. 4 —5-ig. Dr. Lindner Gusztáv, ny. r. tanár, az I.
tanteremben.
1*
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11. Ausztriai magánjog-, (A marosvásárhelyi kir. tábla területén ér
vényes magánjog) névszerint általános rész s a dologbani jo
gok, hetenkint 5 óra, szombat kivételével, naponkint d. e.
9—10-ig. Dr. Háttér Károly, ny. r. tanár, a IV. tanteremben12. Ugyanaz-, családjog, gyámság és gondnokság; hetenkint 2 óra,
csütörtökön és pénteken d. u. 2—3-ig. Ugyanaz, ugyanott
13. Magyar polgári törvénykezési jog-, hetenkint 8 óra, hétfőn, ked
den, csütörtökön és pénteken d. e. 10—12-ig. I)r. Plósz Sándor,
ny. r. tanár, a IV. tanteremben.
14. Büntetőjog; (anyagi rész) a magyar büntető törvények alapján,
tekintettel a külföldi törvényhozásokra is, hetenkint 5 óra, szom
bat kivételével, naponkint d. u. 4—5-ig. Dr. Groisz Gusztáv?
ny. r. tanár, a IV. tanteremben.
15*. A katonai büntető igazságszolgáltatás alapjainak kritikai ismer
tetése; hetenkint 1 óra, csütörtökön d. e. 12—1. Ugyanaz,
ugyanott.
16. Egyházjog, különös tekintettél a magyar egyház viszonyaira;
hetenkint 5 óra, szombat kivételével, naponkint d. e. 10—11ig. Dr. Csíki Viktor, ny. r. tanár, a III. t. teremben.
17. Magyar protestáns egyházjog; hetenkint 3 óra, hétfőn, szerdán
és pénteken d. u. 3—4-ig. Dr. Kolosvári Sándor, ny. r. ta
nár, a II. tanteremben.
18. Magyar közigazgatási jo g ; hetenkint 5 óra, szombat kivételével,
naponkint d. u. 5 —6-ig. Dr. Lindner Gusztáv, ny. r. tanár,
az I. tanteremben.
19. Alkotmánytan; hetenkint 5 óra, szerda kivételével, naponkint
d. e. 11 —12-ig. Dr. Concha Győző, ny. r. tanár a III. tan
teremben.
20*. Az államtan története a legújabb korban, különös tekintettel a
sociologikus irányra; hetenkint 1 óra, szerdán d. e. 11—12-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
21. Elméleti és általános összehasonlító statistika; hetenkint 6 óra,
naponkint d. e. 9—10-ig. Dr. Vályi Gábor, ny. r. tanár, a
III. tanteremben.
22. Magyarország és Ausztria költségvetéséről; hetenkint 1 óra,
szombaton'd. e. 8—9-ig. Ugyanaz, ugyanott.
23. Államszámvitéli tudomány; hetenkint 3 óra, hétfőn, szerdán és
pénteken d. u. 2 -3 -ig . Ruzitska Béla, m. kir. pénztigyigazgatósági titkár, mint előadó, III. tanterem.
\
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II. Az orvostudományi karban.
1. Leiró boncztan; s ezt megelőzőleg bevezetés az orvosi tudomá
nyokba; hetenként 5 óra, hétfőtől péntekig, d. e. 10—11-ig.
Dr. Török Aurél, ny. r. tanár, a rom. kath. lyeeumban lévő
boncztani intézetben.
2. Gyakorlati boncztan; hetenként 5 óra, hétfőtől péntekig, d. u.
4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
3. Iájboncztan; hetenként 3 óra, hétfő, kedd d. u. 1/a3—4-ig,
Ugyanaz, ugyanott.
4. Kísérleti élettan és szövettan; hetenként 5 óra, hétfőtől péntekig,
d. e. 9—10-ig. Dr. Klug Nándor, ny. r. tanár az élet- és
szövettani intézetben.
5. Élet- és szövettani gyakorlatok; naponta d. e. 10 —1-ig. (heti
öt órai dij). Ugyanaz, ugyanott.
6*. Élet- és szövettani dolgozatok; előhaladottak számára, naponta
egész napon'át. Ugyanaz, ugyanott.
7*. Társalgás az élettanból; hetenként 1 óra, szombaton d. e.
9—10-ig. Ugyanaz, ugyanott
8. Kórboncztan; hetenként 5 óra, hétfőtől péntekig, d. e. 11—12-ig.
Dr. Genersich Antal, ny. r. tanár. Egyetemi épület, Il-ik eme
let, 4-ik ajtó.
9. Kórboncztani gyakorlatok; hetenként 3 óra, hétfő, szerda, pén
tek d. e. 8 —9-ig. Ugyanaz, a Karolina kórházban
10*. Kórszövettani gyakorlatok; a nap világos óráiban. Ugyanaz,
egyet, épület, II. emelet 4-ik ajtó.
11. Mutatvámjos előadások a kórboncztanból; hetenként 2 óra, d
u. 3 —5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
12*. A Torzokról; hetenként 2 óra, szombaton d. e. 8—10-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
,
13. Általános kórtan; hetenként 5 óra, hétfőn, szerdán d. e. 9—10-ig,
kedden és csütörtökön d. e. 1/29—10-ig. Dr. Hőgyes Endre,
ny. r. tanár, általános kór- és gyógyszertani intézetben.
14. Kórtani kísérletek; (A rendetlen mozgásokról — folytatólag)
hetenként 2 óra, szombat d. e. 10—12-ig. Ugyanaz, ugyanott.
15*. Intézeti gyakorlatok; kezdők- és előhaladottak számára, heten
ként 3 óra, később meghatározandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
16 Betgyógyászat; hetenként 10 óra, hétfőtől péntekig d. e 8—10-ig.
Dr. Purjesz Zsigmond, ny. r. tanár, a Károlina kórházban.
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17*. A fürdőgyógyászat alapvonalai; később meghatározandó idő
ben. Ugyanaz, ugyanott.
18. Különös sebészi Mr- és gyógytan; hetenként 10 óra, hétfőtől
péntekig d. e. 10—12-ig. Dr. Erandt József, ny. r. tanár,
a Karolina kórházban.
19. Sebészi mütéttan; műtéti gyakorlatokkal hullán, hétfőn és szer
dán d. u. 5 —Vi^-ig, pénteken d u. 5 —7-ig. Ugyanaz, ugyanott.
20. Szemészeti Mroda; hétfőtől péntekig, hetenként 10 óra, d. e.
11—1-ig. Dr. Szilágyi Ete, ny. r. tanár a szemészeti kórodán.
21*. A szemek mozgásának anomáliái; hetenként 1 óra, később meg
határozandó időben.
22. Elméleti s gyakorlati szülészet; (szülészeti kóroda), hetenként 10
óra, hétfőtől péntekig d. e. 11 —1-ig. Dr. Maizner János, ny.
r. tanár a szülészeti kórodán.
23. Orvosi rendészet (közegészségtan); hetenként 5 óra, hétfőtől
péntekig d. e. 10—11-ig. Dr. Ajtai Sándor, ny. r. tanár.
Államorvostani intézet.
24. Börkórtan; hetenként 5 óra, hétfőtől péntekig d. e. 11—12-ig
Dr. Géber Ede, ny. r. tanár az orsz. Károlina kórházban.
25. Elet- és kórvegytan; hetenként 3 óra, hétfőn, szerdán, pénteken
d. u. 3—4-ig. Dr. Ossikovszky József, ny. rk. tanár az élet- és
kórvegytani intézetben Lyceumi épület.
26. Élet- és kórvegytani gyakorlatok; szombat és vasárnapot kivéve
a nappali órákban, 5 óráért járó tandíjért. Ugyanaz, ugyanott.
27. A kopogtatás és hallgatódzás; tekintettel a mellkasi szervek
bántalmainak kórisméjére, hetenkint 2 óra, szerdán és csütör
tökön d. u. 2—3-ig. Dr. Büchler lgnácz, magán tanár a belkórodán. (tandíj mentességgel).
28. Szülészeti mütéttan; gyakorlatokkal, hullákon és phantomon,
hetenként 2 óra, később meghatározandó időben. Dr. Góth
Manó, magán tanár a szülkórodán, esetleg a Károlina kórház
ban. (Tandij mentességgel)
Jegyzet-, az állatjárványtani tanszék betöltetlen.

III. A bölcsészet-, nyelv- és történelemtudomány!
karban.
I. B ö l c s é s z e t i e l ő a d á s o k .
_
1. Bevezetés a philosophiába; 2 óra, hétfőn d. u. 5—7-ig. DrSzász Béla, ny. r. tanár, XVI. tanterem.
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2. A régi philosophia történetének első fele ; 4 óra, kedden, szer
dán d. u. 5—6-ig, csütörtökön d. u. 5—7-ig. Ugyanaz, ugyanott.
3. Madách J. Ember tragoediájáról; 1 óra, pénteken d. u. 6 —7-ig.
X. tanterem. Ugyanazon tanár.
4. A nevelés elmélete; 3 óra, kedden, csütörtökön és szombaton d.
u. 4—5-ig VIII. tanterem. Dr. Felméri Lajos, ny. r. tanár.
5. A psychologiafőbb kérdései; 2 óra, hétfőn és szerdán d. e. 9—10ig. Ugyanaz. Később meghatározandó tanterem.
II. N y e l v é s z e t i e l ő a d á s o k .
6. A középkori magyar irodalom története; 3 óra, hétfőn, kedden
és szerdán d. e. 10—11-ig. Dr. Imre Sándor, ny. r. tanár.
VIII. tanterem.
7. Magyarnyelvtudomány, Alaktan-, 3 óra, csütörtökön, pénteken,
szombaton d. e. 10 —11-ig. Ugyanaz, ugyanott.
8*. A magyar prózai irály kifejtése kezdettől legújabb időkig; 1
óra, csütörtökön d. e. 12—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
9. Tudományos Görög syntaxis; 3 óra, hétfőn, kedden és szerdán
d. e. 10—11-ig. Dr. Hómon Ottó, ny. r. tanár. IX. tanterem.
10. Plautus Pseudolusa értelmezése; 3 óra, szerdán, pénteken és
szombaton d. e. 11—J 2-ig. Ugyanaz, VIII. tanterem.
11. A római irodalom történelme-, 4 óra, hétfőn, szerdán, csütör
tökön és szombaton d. e. 9—10-ig. Dr. Szamosi János, ny.
r. tanár, IX. tanterem.
12. Homér lliása első énekének értelmezése; 2 óra, kedden és pén
teken d. e. 9— 10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
13. A német irodalom kritikai történelme; (Ujfn. korszakok), 5 óra
hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken d. u. 2—3-ig
Dr. Méltzl Hugó, ny. r. tanár, IX. tanterem.
14. Germán philologia Encyclopaediája. Kapcsolatban a német cultur történelem, nyelvtudomány és irodalomba való bevezetéssel.
A tanárjelölteknek szóló legújabb ,,Átmeneti Intézkedések“
értelmében; 2 óra, pénteken d. u. 3—5-ig. Dr. Meltzl Hugó
ny. r. tanár, IX. tanterem.
15. O frid ófelnémet nyelvgyakorlatokkal; 2 óra, szombaton d, e.
11 —1-ig. Ugyanaz, ugyanott
16. * A magyar-német antayonismus krit. történelme; a legrégibb
időktől fogva Petőfi-ig (Irodalmi szempontból) 1 óra, később
meghatározandó időben és helyen. Ugyanaz.
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17. A román irodalom és nyelv történelme a régi, közép és új kor
ban ; 3 óra, hétfőn, kedden és szerdán d. u. 4—5-ig. Dr.
Szilasi Gergely, ny. r. tanár, XVI. tanterem.
18. Román poétika-, 1 óra, csütörtökön d. u. 4 - 5-ig. Ugyanaz
ugyanott.
19. A román eposz-költészet kezdetei és fejlődése ; 1 óra, pénteken
d. u. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
20. Olvasmányok a koránból az arab nyelvtani szabályok folytonos
fejtegetésével s tekintettél a többi sémi nyelvekre; 2 óra, ké
sőbb meghatározandó időben és helyen. Ugyanaz.
21. Sanskrit nyelv; (Nälopakhyänam) 2 óra, hétfőn és szerdán d. u.
3—4-ig Dr. Brassai Sámuel, jogosított tanár. XV. tanterem.
III. T ö r t é n e l m i és f ö l d r a j z i e l ő a d á s o k .
22. A középkor történelme; 3 óra, hétfőn, kedden, szerdán d. e.
12—1-ig. Dr. Ladányi Gedeon, ny. r. tanár, VIII. tanterem
23. A történelem philosophiája; 2 óra, pénteken és szombaton d. e.
12 —1-ig Ugyanaz, ugyanott.
24 f A rómaiak történelme a kárthágói háborúktól a köztársaság
végéig; 3 óra, hétfőn, kedden, csütörtökön d. e. 11—12-ig.
Dr. Schilling Lajos, m. tanár, VIII. tanterem.
25. I. Lajos és Zsigmond kora 1342—1437; 5 óra, hétfőn, ked
den, szerdán, csütörtökön és pénteken d. u. 3—4-ig. Dr.
Szabó Károly, ny. r. tanár, VIII. tanterem.
26. Középkori latin paleographia; 3 óra, hétfőn, szerdán és pén
teken d. e. 8—9-ig. Dr. Finály Henrik, ny. r. tanár, XV.
tanterem.
27. Ó Egyptomi, görög és római időszámítás ; 2 óra, kedden és
csütörtökön d. e. 8—9-ig. Ugyanaz, ugyanott.
28. * Gaius IV . Cornmentariusa fordítása; 1 óra, később meghatá
rozandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
29. Európa államainak földrajzi leírása; 5 óra, hétfőn, kedden,
szerdán, pénteken és szombaton d. e. 9 —10-ig. Dr. Terner
Adolf, ny. r. tanár, VIII. tanterem.
IV. A b ö l c s é s z e t i k a r m e l l e t t m ű k ö d ő m a g á n t a nitók e l ő a d á s a i .
30. A franczia nyelvtan kezdők számára; 2 óra, később meghatá
rozandó időben. Búrét József, m. tanító, XV. tanterem.

31. A franczia nyelvtan haladottak számára ; 2 óra, később meg
határozandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
32. A franczia irodalom köréből, összekötve franczia nyelven való
társalgással (conversation française); 2 óra később meghatá
rozandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
33. Angol nyelvtan-, különös tekintettel a kiejtésre, kezdők számára
3 óra, később meghatározandó időben. Kovács János, m. ta
nító. XV. tanterem.
34. Anglo-American •progressive reader-, haladottak számára, 2 óra,
később meghatározandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
35. Shakespeare „Hamlet“-jének fordítása-, 1 óra később meghatá
rozandó időben. Ugyanaz, ugyanott.

IV. Mennyiségtan term. tudományi karban.
1. Algebra, geometria és trigonometria; 5 óra, szombat kivételével
mindennap d. e. 12—1-ig. Dr. Brassai Sámuel, ny. r. tanár.
X. tanterem.
2. * -Elemi mathesisi gyakorlatok-, 2 óra, csütörtökön d. u. 5—6-ig,
szombaton déli 12—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
3. Felsőbb mennyiségtanból. A végtelen mennyiségek analysisa, külzeléki számítás, alkalmazással a mértanra; 5 óra, csütörtök
kivételével mindennap d. e. 9—10-ig. Dr. Martin Lajos, ny.
r. tanár. X. tanterem.
4. Külzéléki egyenletek alkalmazása a mértanra; 4 óra, kedden,
szerdán, pénteken, szombaton d. e. 10—11-ig. Ugyanaz ugyanott.
5. Általános kísérleti természettan. (Mechanika és hőtan); 5 óra,
csütörtök kivételével mindennap d e. 8—9-ig. Dr. Abt Antal,
ny. r. tanár. Természettani intézet.
6. Hővillamosság; 3 óra, csütörtökön d. e. 8—9-ig, hétfőn d. u.
3—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
7. ** Természettani gyakorlatok-, 4 óra. Ugyanaz, ugyanott.
8. Hydrodynamica; 6 óra, vasárnap kivételével mindennap d. e.
11— 12-ig. Dr. Béthy Mór, ny. r. tanár. X tanterem.
9. Függvénytan; 2 óra, később meghatározandó időben és helyen
Ugyanaz.
10* A mechanika elveinek fejlődése; 1 óra, később meghatározandó
helyen és idő)™" Tu*,„„„r,
■
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11. Általános kísérleti vegytan-, I. rész. Elméleti vegytan. II. rész.
A nem fémek vegytana; 5 óra, hétfőtől péntekig d. e. 9—10-ig.
l)r. Fabinyi Rudolf, ny. r. tanár. Vegytani intézet.
12. Elemző vegytan. A minőleges vegyelemzésből-, a) Vegyelemzés
száraz úton. A mennyileges vegy elemzésből: o) Vegyelemzés
térfogat szerint; 5 óra, hétfőtől péntekig d. e. 12—1-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
13. Vegytani gyakorlatok a gyógyszerészettan hallgatók és tanárjetőitekkel; 30 óra, (fizetéses 10) hétfőtől péntekig d. e. 10 —12-ig,
d. u. 2—6-ig. Ugyanaz, ugyanott.
14. Vegyi készítmények előállítása, előhaladott tanárjelöltekkel; 3
óra, később meghatározandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
15. Bevezetés a vegytani búvárkodás módszereibe. Ónálló, kutatások
kal foglalkozni készülők számára; 48 óra, hétfőtől szombatig
d. e. 8—12-ig, d. u. 2—6-ig. (fizetéses 25 óra). Ugyanaz,
ugyanott.
16. Ásványtan. (Krystallographia és krystallophysika). 5 óra, szom
bat kivételével minden nap d. e. 11—12-ig. Dr. Koch Antal,
ny. r. tanár. IX. tanterem.
17. A harmadkor képződményei, különös tekintettel a magyar biro
dalomra; 2 óra, hétfőn, kedden d. u. 4 —5-ig. Ugyanaz
ugyanott.
■
18. ** Ásványtani gyakorlatok kezdők számára; 2 óra, szombaton d.
e. 11—1-ig. Ugyanaz, ásványtani intézet.
19. A Kárpátok geológiája; 2 óra, később meghatározandó időben.
Dr. Herbich Ferencz, m. tanár, ásványtani intézet.
20. Növényfejlődés és élettan, különös tekintettel az orvos- és gyógy
szerészettan hallgatók igényeire, egybekötve demonstratiokkal;
5 óra, szerdán, csütörtökön, pénteken d. u. 2—3-ig, szomba
ton d. e. 9 11-ig. Dr. Kanitz Ágost, ny. r. tanár. VIII
tanterem.
21. * Dante és Lionardo da Vinci növénytani adatairól, különös te
kintettel a modern phyto-morphologia és physiologia hasonló
adataira; 1 óra, később meghatározandó időben Ugyanaz,
Növénytani intézet.
22. Cormophyták és Gymnospermak természet históriája; 1 óra, ké
sőbb meghatározandó időben Ugyanaz, ugyanott.
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23. Növénytani dolgozdai gyakorlatok, különös tekintettel a tanár
jelöltekre és a magyar gyógyszerkönyvben előjövő növény ré
szekre (az indexbe mint 5 órás tantárgy bejegyzendő); később
meghatározandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
24. Növénytani dolgozdai munkálatok, olyanok számára, kik a nö vénytan egyes részeivel behatóbban óhajtanak foglalkozni, (az
indexbe mint 30 órás tantárgy bejegyzendő). Vasár- és ün
nepnap kivételével az egész hét világos óráiban. Ugyanaz,
ugyanott.
25 Általános állattan; 5 óra, szombat kivételével, mindennap d. e
1 2 -1-ig. I)r. Entz Géza, ny. r. tanár. Állattani intézet.
26. Válogatott fejezetek az állattanból; 2 óra, később meghatáro
zandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
27. Állattani gyakorlatok; 4 óra, később meghatározandó időben.
Ugyanaz, ugyanott.
28. Az izlábú állatok fejlődési és biológiai viszonyai; 2 óra, vasár
nap d. e. 9—11-ig. Dr. Szaniszló Albert, m. tanár. Kolozsmonostori gazd. intézet természetrajzi helyiségében.

ÓRÁK SZERINTI ÁTTEKINTÉSE

A

TANTÁRGYAKNAK.
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Órák

8—9

8—10

Jog- és államtudományi
karban

Orvosi

karban

Egyetemes európai jogtörténet;
heten- Kórboncztani
gyakorlatok;
hetenként 3 óra,
ként 5 óra, szombat kivételéve
hétfőn, szerdán és pénteken d. e. 8—9naponként d. e 8—9-ig. III. tanig. Dr
Oenersich Antal,
ny. r. tanár.
terem. Dr. Óvári Kelemen, ny. r.
Károlina kórházban.
tanár.'
Magyar magánjog;
hetenként 5 óra,
szombat kivételével naponként
d. e. 8—9-ig I í . tanterem.
Dr.
Kolosvári Sándor, ny. r. tanár.
Magyarország
és Ausztria
költségvetéséről ; hetenként 1 óra, szombaton d. e. 8 — 9 ig. III. tanterem.
Dr. Vályi Oábor, ny. r. tanár.

torzokról;
hetenként 2 óra, szombaton
d. e. 8 —10- g. Dr. Oenersich
Antal,
ny. r. tanár Károlina kórházban.
Belgyógyászat;
hetenként 10 óra, h é t f ő t ő l - péntekig d. e. 8 - 10-ig. Dr.
Purjesz
Z'igmond,
ny. r. tanár. Károlina kórházban.

8—12

»/, 9-10

Altalános kórtan;
hetenként 5 óra, héttőn,
szerdán 9—10-ig, kedden, csütörtökön
V a 9 — 1 0 ig. Dr
Höyyes Endre, ny. r.
tanár. Általános kór- és gyógytani intézetben.

Bölcseteti jog; hetenként 5 óra, szom- Kísérleti élettan és szövettan; hetenként 5 óra,
bat kivételével naponként d. e.
hétfőtől—péntekig d. e. 9 - 1 0 - i g .
Dr.
9 - 1 0 - i g . II. tanteiem. Dr. Jenei
Klug Nándor, ny. r. tanár Elet- és szöVidor, ny. r. tanár.
vettani intézetben.
Ausztriai
magánjog
iA maros-vásár- *Társatgás
az élettanból;
hetenként 1 óra,
helyi kir. tábla területén érvészombaton d. e. 9—10-ig.
Ugyanaz,
nyes magánjog) á'taiáous rész és
ugyanott.
do'oghani j >gok; hetenként 5 óra,
9—10
szombat kivételével naponként
d e. 9—10-ig. IV. tanterem. Dr.
Halter Károty, ny. r. tanár.
Elméleti és általános összehasonlitó slatistika; hetenként 6 óra. III. tanterem. Dr. Vályi Oábor, ny. r.
tanár.
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Bölcsészeti karban

Mennyiségtan-természettudományi karban

Középkori latin paleographia;
3 óra, hétfőn, Általános kísérleti természettan (Mechanika és
szerdán és pénteken. Dr. Finály
Henrik,
hőtan); 5 óra, csütörtök kivételével
,
ny. r. tanár. XV. tanterem.
mindennap. Dr- Alt Antal. ny. r. tanár.
0-Egyptomi
görög és római időszámítás;
2
Természettani intézet.
óra, kedden éa csütörtökön.
Ugyanaz, Hövillanyosság;
3 óra, csütörtökön reggel 8
ugyanott.
—9-ig, hétfőn d. u. 3—5-ig.
Ugyanaz
ugyanott.

Bevezetés a vegytani búvárkodás
módszereibe.
Önálló kutatásokkal foglalkozni készülők számára; 48 óra, hétfőtől—szombatig reggeli 8—12-ig és d. u 2 —6-ig.
Dr. Fabmyi RudotJ, ny. r. tanár. Vegytani intézet.

i
t
A római irodalom történelme-, 4 Óra, hétfőn, Felsőbb menynyiségtanból
A végtelen menynyiszerdán, csütörtökön és szombaton. Dr.
ségek anatysise, külzeléki számitás alkat
Szamosi János. ny. r. tanár. IX. tantér.
marással a mértan Ta; 5 Óra, Csütörtök
kivételével mindennap. Dr. Martin LaHomér I/iása e>sö énekének érttlmezese; 2 óra,
jos, ny. r. tanár. X. tanterem.
kedden és pénteken. Ugyanaz, ugyanott. •
Európa államainak földrajzi
leirdsa; 5 Óra, Altalános kísérleti vegytan I. Rész: Elméleti
vegytan. II. Rész: A nem fémek vegycsütörtök kivételével mindennap.
Dr.
tana; 5 óra, hétfőtől—péntekig. Drj
Temer Adott, ny. r. tanár. VIII. tant.
Fahinyi Rudolf, ny. r. tanár. Vegytani
4 psychologia Jöl.b kérdései;
2 óra, hétfőn,
intézet.
szerdán. Dr. Felméri Lajos, ny. r. ta
nár. Később meghatározandó tanteremben.

=
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Órák

Jog- és államtudományi
karban

Orvosi

karban

9—11

Nemzetgazdatág;
hetenként 5 óra, Leiró boncztan, s ezt megelőzőleg bevezetés oz
orvosi tudt.mdnynkha ; hetenként 5 Óra,
szombat kivételével naponként
hétfőtől—péntekig d. e. 10—11-ig. Drd. e. 10—11-ig. II. tanterem. Dr.
Török Aurél, ny. r. tanár. Róm. katli.
Berde Áron, ny. r. tanár.
Lyceumban levő honcztani intézetben.
Egyházjog,
különös tekintettel a ma10—11
gyar egyház viszonyaira;
heten- Orvosi rendeszet (közegészségtan); hetenként
5 óra, hétfőtől—péntekig d. e. 10—1,1ként 5 óra, szombat kivételével
ig. Dr. Ajtai Sándor, ny. r. tanár. Alnaponként 10—11-ig. III. tantelamorvostani intézetben.
rem. Dr. üsiky Vidor, ny. r. tanár.

hetenként
Magyar polgári törvénykezési jog; he- Különös sebészi kór- és gyógytan;
10 óra, hétfőtől—péntekig d. e. 1 0 - 1 2 tenként 8 óra, hétfőn, kedden,
ig. Dr. Brandt József, ny. r. tanár. Kácsütörtökön és pénteken d. e.
rolina kórházban.
10—12-ig. IV. tanterem. Dr. Plósz
Kórtani kísérletek;
(A rendetlen mozgásokSándor, ny. r. tanár.
10—12
ról folytatólag), hetenként 2 óra, szombaton d. e. 10—12-ig. Dr. Ilögyes Endre, ny. r. tanár. Általános kór- és gyógytani intézetben.

10—1

Elet- és szövettani gyakorlatok; naponta d. e.
1 0 - l - i g (heti öt órai, dij). Dr.
Klug
Nándor, ny. r. tanár. Elet- és szövettani intézetben.

Alkotmánytan;
hetenként 5 óra, szer- Kórboncztan; hetenként 5 óra, hétfőtől—pénda kivételével naponként d. e.
tekig d. e. 11—12-ig. Dr. Genersich An11—12-ig. III. tanterem. Dr. Contal, ny. r. tanár. Egyetemi épület, II-ik
cha Oyözö, ny. r. tanár.
emelet, 4-ik ajtó.
hetenként 5 óra, hétfőtől—pén*Az államtan története az vjabb kor- Börkórtan;
tekig d. e. 11—12-ig. Dr. Géber Ede,
ban, különös tekintettel a sociolo11—12
ny. r. tanár. Károlina kórházban.
gikus irányra;
hetenként 1 óra,
szerdán d. e. 11—12-ig. Ugyanaz,
ugyanott.
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Bölcsészeti karban

Mennyiségtan-természettudományi karban
Növény-, honcz-, fejlődés- és élettan, különös
tekintettel az orvos és gyógyszerészettan hallgatók igényeire, egybekötve demonstratiokkal; 5 óra, szombaton d. e.
9—11-ig, szerdán, csütörtökön, pénteken d. u. 2—3-ig. Dr. Kanitz
Ágost,
ny. r. tanár. VIII. tanterem.
Az izlábu állatok fejlődési és biologiai viszonyai;
2 óra, vasárnap. Dr.
Szaniszló
Albert, m. tanár. K. monostori gazd.
int. termrajzi helyiségében.

ó középkori magyar irodalom történelme ; 3 Külzeléki
egyenletek elmélete alkalmazással
a
óra, hétfőn, kedden és szerdán. Dr. Immértanra; 4 óra, kedden, szerdán, pénre Sándor, ny. r. tanár. VIII. tanterem.
teken, szombaton. Dr. Martin
Lajos,
Magyar nyelvtudomány:
Alaktan; 3 Ól'a, csüny. r. tanár. X. tanterem.
törtökön, pénteken és szombaton. Ugyanaz, ugyanott.
Tudományos görög syntaxis;
3 óra, hétfőn,
kedden és szerdán. Dr. Ilóman
Ottó,
ny. r. tanár. IX. tanterem.

Vegytani gyakorlatok,
a gyógy szerészettan
hallgatók és tanárjelöltekkel: 30 óra,
(fizetéses 10) hétfőtől—péntekig d. e.
10—12-ig, d. u. 2—6-ig. Dr.
Fabinyi
Rudolf, ny. r. tanár. Vegytani intézet.

Tlautus Pteudolusa értelmezése;
3 óra, szer- Hydrodyamika;
5 óra, szombat kivételével
minden hétköznap. Dr. Réthy Mór, ny. r.
dán, pénteken, szombaton. Dr.
Hóman
tanár. X. tantér.
Ottó, ny. r. tanár. VIII. tanterem.
t-4 rómaiak történelme a kárthágni
háborúk- Ásványtan (Krystallographia és krystallophysika); 5 óra, szombat kivételével mintól a köztársaság végéig; 3 óra, hétfőn,
dennap. Dr. Koch Antal, ny. r. tanár.
kedden, csütörtökön. Dr. Schilling LaIX. tanterem.
jos, magán tanár. VIII. tanterem.

2
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Órák

Jog- és államtudományi
karban

Orvosi

karban

Elméleti és gyakorlati
szülészet;
(szülészeti
kóroda), hetenként 10 óra, hétfőtől—•
péntekig d. e. 11—l-ig. Dr.
Maizner
János, ny. r. tanár. Szülészeti kórodán.
Szemészeti kóroda; hétfőtől—péntekig, hetenként 10 óra, d. e. 11—l-ig. Dr. Szilá
gyi Ele, ny. r. tanár. Szemészeti kórodán.

n-i

*A

házasság az európai
jogfejlődés
szempontjából;
hetenként 1 óra,
hétfőn d. e., 12—l-ig. II. tanterem. Dr. Óvári Kelemen, ny. r.
tanár.
* Vitás kérdések a római magánjog köréből; hetenként 1 óra, szerdán
d. e. 12—l-ig. II. tanterem. Dr.
Farkas Lajos, ny. r. tanár.
12—1 *A katonai büntető
igazságszolgáltatás
alapjainak
kritikai
ismertetése;
hetenként 1 óra, csütörtökön délelőtt 12—l-ig. IV. tanterem. Dr.
Oroisz Gusztáv, ny. r. tanár.
Jog- és államtudományok
encyclopaediája és módszertana;
hetenként
3 óra, kedden, csütörtökön és
pénteken d. e. 12—l-ig. II. tanterem. Dr. Jenei Victor, ny. r.
tanár.

2—3

•

Ausztriai magánjog (családjog, gyám- A kopogtatás és hallgatódzás, tekintetlel a mellkasi szervek bántalmainak
kórisméjére,
ság és gondnokság); hetenként 2
hetenként 2 óra, szerdán és csütörtökön
óra, csütörtökön és pénteken déld. u. 2—3-ig. Dr. Büchler Jgnácz, m. t.
után 2—3-ig. IV. tanterem. Dr.
Belkórodán.
Haller Károly, ny. r. tanár.
Allamszdmviteltan;
hetenként 3 óra,
hétfőn, szerdán és pénteken d. u.
2—3-ig. III. tanterem.
Ruzitska
Béla, m. kir. pénzügyi igazgatósági titkár, mint előadó.

2—6

7,3-4

Tájboncztan;
hetenként 3 óra, hétfőn, kedden V,3—4-ig. Dr. Török Aurél, ny.
tanár. Boncztani intézetben.
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Mennyiségtan-természettudományi karban

gyakorlatok
kezdők
számára;
Otfrid ófelnémet nyelvgyakorlatokkal;
2 óra, **Ásványtani
2 óra, szombaton. Dr Koch Antal, ny. r.
szombaton. Dr. Meitzl Hugó, ny. r. taÁsványtani intézet.
nár. IX. tanterem.

I
5 Óra,
4 középkor történ/íme;
3 óra, hétfőn, ked- Algebra, geometria és trigoniometria;
szombat kivételével mindennap. Dr.
den, szerdán. Dr. Ladányi Gedeon, ny. r.
Brossai Sámuel, ny. r. tanár. X. tant.
tanár. VIII. tanterem.
2 Óra, CsütörA történelem philosophiája;
2 óra, pénteken, * Elemi mathesisi gyakorlatik;
tökön d. u. 5—6-ig, szombaton d. e.
szombaton. Ugyanaz, ugyanott.
12—l-ig. Ugyanaz, ugyanott.
magyar prózai irály ki/fjlése
kezdettől
legújabb időkig; 1 óra, csütörtökön. Dr. Elemző vegytan. A minőleges vegyelemzéshől:
a) Vegyelemzés száraz úton. A mennyiImte Sándor, ny. r. tanár. VIII. tant.
leges vegyelemzéshől: a) A vegyelemzés
térfogat szerint; 5 óra, hétfőtől—péntekig. Dr. Eabinyi Rudolf,
ny. r. tanár. Vegytani intézet.
Általános állattan;
5 óra, szombat kivételével mindennap. Dr. Entz Géza, ny. r.
tanár. Állattani intézet.

4 német irodalom kritikai történelme. Ujfn. kor- Növény-, boncz-, fejlődés- és élettan, különös
Szakok ; 5 óra, szombat kivételével mintekintettel az orvos és gyógyszerészetdennap. Dr. Meitzl Hugó, ny. r. tanár.
tan hallgatók igényeire, egybekötve deIX. tanterem.
monstratiokkal; 5 óra, szombaton d. e.
9—11-ig, szerdán, csütörtökön, pénteken
d. u. 2—3-ig. Dr. Kanitz Ágost, ny. 1'.
tanár. VIII. tanterem.

Vegytani gyakorlatok,
a gyógyszerészettan
hallgatók és tanárjelöltekkel; 30 óra,
hétfőtől—péntekig d. u. 2—6-ig, d. e.
10—12-ig. Dr. Eabinyi Rudolf,
ny. r.
tanár. Vegytani intézet.
Bevezetés a vegytani búvárkodás
módszereibe;
48 óra, hétfőtől—szombatig d. u. 2 - 6 ig, d. e. 8-—12-ig. Ugyanaz, ugyanott.

2*

30

Orákl

3—4

Jog

"

és

államtudományi
karban

Magyar jogtörténet;
hetenként 3 óra, Étetkedden, szerdán d. u. 5—6-ig és
csütörtökön d. u. 3—4-ig. II. tanterem. Dr. Oodri Kelemen, ny. r.
tanár.
Magyar protestáns
egyházjog;
hetenként 3 óra, hétfőn, szerdán és
pénteken d. u. 3—4-ig. II. tanterem. Dr. Kolosvári Sándor, ny. r.
tanár.

6—6

karban

és kórvegytan;
hetenként 3 óra, hétfőn, szerdán, pénteken d. u. 3—4-ig.
I)r. Ossikovszky
József, ny. rk. tanár.
Élet- és kórvegytani intézet, Lyceumi
épület.

Mutatványos
tenként
nersich
épület,

3—5

4-5

Orvosi

előadások a kórloncztanból;
he
2 óra, d. u. 3—5-ig. Dr. GeAntal, ny. r. tanár. Egyetemi
Il-ik emelet, 4-ik ajtó.

Magyar
közjog;
hetenként 5 óra; Gyakorlati boneztan;
hetenként 5 óra, hétszombat kivételével naponként
f ő t ő l - p é n t e k i g d. u. 4—5-ig. Dr. Töd. u. 4—5-ig. I. tanterem. Dr
rök Aurél, ny. r. tanár. Boncztani intéLindner Gusztáv, ny. r. tanár.
zetben.
A római jog története, különösen a magánjog institutioi;
lieteúként 8
óra, szombat kivételével naponként d. u. 4—5-ig, hétfőn, csütörtökön és pénteken d. u. 5—6ig. II. tanterem. Dr. Farkas Lajos, ny. r. tanár.
Büntetőjog
(anyagi rész) a
magyar
büntető törvények alapján,
tekintettel a külföldi törvényhozásokra is;
hetenként 5 óra, szombat kivé
telével naponként d. u. 4—5-ig.
IV. tanterem. Dr. Groisz Gusztáv, ny. r. tanár.

Magyar jogtörténet;
hetenként 5 óra,
kedden, szerdán d. u. 5—6-ig és
csütörtökön d. u. 3 - 4 ig. II.
tanterem. Dr. Óoán
Kelemen,
ny. r. tanár.
A. római jog története, különösen a magánjog institutioi;
hetenként 8
óra, szombat kivételével naponként d. u 4—5-ig és hétfőn, csü
törtökön és pénteken d u. 5 - 6 ig. II. tanterem. Dr. Farkas Lajos, ny. r. tanár.
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Mennyiségtan-természettudományi karban

I. Lajos és Zsigmond kora 1342—1437 ; 5
óra, szombat kivételével mindennap. Dr.
Szabó Károly, ny. r. tanár. VIII. tant.
Sanskrit nyelv. Nalopakhyanam;
2 Óra, hétfőn és szerdán. Dr. Brassai
Sámuel,
jogosított tanár. XV. tanterem.

Germán pbilologia Encyelopaediája.
Kapcsolatban a német culturtörténelem nyelvtudomány és irodalomba való bevezetéssel. (A tanárjelölteknek szóló legújabb
„Átmeneti Intézkedések" értelmében);
2 óra, pénteken. Dr. Meltzl Hugó, ny. r.
tanár. IX. tanterem.

A nevelés elmélete; 3 óra, kedden, csütörtö- 4 harmadkor
képződményei,
különös tekinkön, szombaton. Dr Felméri Lajos, ny. r.
tettel a magyar birodalomra; 2 óra,
tanár. VIII. tanterem.
hétfőn, kedden. Dr. Koch Antal, ny. r .
A római irodalom és nyelv történelme a régi,
tanár. IX. tanterem.
közép és úi korban; 3 óra, hétfőn, kedden, szerdán. Dr. Szitasi Gergely, ny. r.
tanár. XVI. tanterem.
Komán pnet'ka; 1 óra, csütörtökön.
Ugyanaz, ugyanott.
4 román épo-z költészet kezdetei és fejlődése;
1 óra, pénteken. Ugyanaz, ugyanott.

i

4 régi philosophia
történetének tlsü fele; 4
óra, kedden, szerdán d. u. 5—6-ig, csütörtökön d. u. 5—7-ig. Dr. Szász Béla,
ny. r. tanár. XVI. tanterem.

1
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5—6

5 - V
és
5—7

Jog- és államtudományi
karban

Orvosi

karbán

Magyar közigazgatási
jog; hetenként
5 óra, szombat kivételével naponként d. u. 5—6-ig. I. tanterem.
Dr. Lindner Gusztáv, ny. r. tan.

Sebészi műtéttan, műtéti gyakorlatokkal hullákon ; hetenként 5 óra, hétfó'n és szerdán d. U 5—'/«7-ig. Dr. Brandt
József,
ny. r. tanár. Karolina kórházban, és
pénteken d. u. 5—7-ig. Ugyanaz, u. o.

Naponta egész napon át

A nap világos óráiban

6—7

* Kórszövettani
gyakorlatok;
a nap világos
óráiban. Dr. Genersich Antal, ny. r. tanár. Egyetemi épület, Il-ik emelet, 4-ik
ajtó.

*Elet- és szövettani dolgozatok, eló'haladottak
számára; naponta egész napon át. Dr.
Klvg Nándor, ny. r. tanár. Elet- és szövettani intézetben.

Bölcsészeti karban

Mennyiségtan-természettudományi karban

Bevezetés a philosophiába;
2 óra, hétfőn délután 5—7-ig. Dr. Szász Béla, ny. r. tanár. XVI. tanterem.
4 régi philosophia
történetének első Jele; 4
óra, csütörtökön d. u. 5—7-ig, és kedden, szerdán d. u. 5—6-ig.
Ugyanaz,
ugyanott.

Madách J. Ember Iragoediájáról;
teken d. u. 6—7-ig. Dr.
ny. r. tanár. X. tanterem.

1 óra, pénSzász
Béla,

Növénytani
dolgozdai munkálatok,
olyanok
számára, kik a növénytan egyes részeivel behatóbban óhajtanak foglalkozni,
(az indexbe mint 30 órás tantárgy bejegyzendő.) Az egész hét világos óráiban (vasár- ,és ünnepnap kivételével.)
Dr. Kanitz Ágost, ny. r. tanár. Növénytani intézet.
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Jog- és államtudományi
karban

Orvosi karban
*Intézeti gyakorlatok,
kezdők és előhaladottak számára; hetenként 3 óra, később
meghatározandó időben. Dr Hogyes Endre, ny. r. tanár. Általános kór- és gyógytani intézetben.
*A szemek mozgásának anomáliai;
hetenként
1 óra, később meghatározandó időben.
Dr. Szilágyi Ete, ny. r. tanár.
I fürdögyógyászat
alapvonalai;
később
meghatározandó időben. Dr.
Furjesz
Zsigmond, ny. r. tanár.
Szülészeti műtéttan,
gyakorlatokkal hullákon
és pbantomon; hetenként 2 óra, később
meghatározandó időben. Dr. Oóth Manó, magán tanár. A szülintézetben esetleg a Iíárolina kórházban.
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Bölcsészeti 'karban
"Gaius IV. Commentariusct fordítása. Dr. Findly Henrik, ny. r. tanár. XV. tantér.
"4 magyar-német antogonismus krit. történelme, a legrégibb időktől fogva Petőfiig;
Dr. Mettzl Hugó, ny. r. tanár. Később
meghatározandó helyen.
Olvasmányok
a koránból az arab
nyelvtani
szabályok folytonos fejtegetésével s tekintettel a többi sémi nyelvekre; 2 óra. Dr.
Szilasi Gergely, ny. r. tanár.
¡4 franczia nyelvtan kezdők számára;
2 óra,
Duret József, magán tanitó. XV. tant.
4 franczia nyelvtan haladottak
számára;
2
óra. Ugyanaz, ugyanott.
4 franczia irodalom köréből, összekötve franczia nyelven való társalgással (conversation fran^aise); 2 óra. Ugyanaz, u. o.
Angol nyelvtan, különös tekintettel a helyes
kiejtésre, kezdők számára; 3 óra. Kovács János, in. tanitó. XV. tanterem.
Anglo-American
proqressive reader,
haladot-|
tak számára; 2 óra. Ugyanaz, u. o.
Shakspere „Hamle'" jének fordítósa•
1 óra,
Ugyanaz, ugyanott.

Mennyiségtan-természettudományi karban
**Természettani gyakorlatok;
4 óra, Dr. Ah'
Antal, ny. r. tanár. Természettani int.
Függvénytan;
2 óra. Dr. lléthy Mór, ny. r.
tanár. Később meghatározandó helyen. !
*A mechanika elveinek fejlődése; l ó r a . Ugyanaz, később meghatározandó helyen.
Vegytani készítmények előállítása ; 3 Óra. Dr.
Fabinyi Rudolf, ny. r. tanár. Vegytani
intézet.
Dante és Lionardo da Vinci növénytani ada-\
tairól,
különös tekintettel a modern
phyto-morphologia és physiologia hasonló adataira; 1 óra. Dr. Kanitz Ágost,'
ny. r. tanár. Növénytani intézet.
Cormophiták és Gymnospermák
természethistoriája: 1 óra. Ugyanaz, ugyanott.
Növénytani dolgozdai gyakorlatok, különös tekintettel a tanárjelöltekre és a magyar
gyógyszerkönyvben előjövő növényré- j
szekre, (az indexbe mint 5 órás tan-'
tárgy bejegyzendő.) Ugyanaz, ugyanott.'
Válogatott fejezetek az állattanból, 2 óra. Dr.I
Entz Géza, ny. r. tanár. Állattani int. I
Állattani gyakorlatok;
4 óra. Ugyanaz, u. o.'
A Kárpátok geologiája;
2 óra. Dr. Herbich
Ferencz, m. tanár. Ásványtani intézet.

TANÁROK SZERINTI ÁTTEKINTÉS.
I. A jog- és államtudományi karban.
Dr- Berde Áron:

Nemzetgazdaság, hetenként 5 óra.
Dr, Csiky Viktor:
Egyházjog; hét. 5 óra.
Dr. Ooncha Győző : Alkotmánytan; hét. 5 óra.
»
»
*Az államtan története az újabb korban; h. I ó.
Dr. Farkas Lajos:
A római jog története; hét. 8 óra.
»
»
*Vitás kérdések a római magánjog köréből; h. 1 ó.
Dr. Groisz Gusztáv: Büntető jog (anyagi rész); hét. 5 óra.
»
»
*A katonai büntető igazság-szolgáltatás alapjainak kritikai ismertetése; hét. 1 óra.
Dr. Haller Károly: Ausztriai magánjog (dologi jog) hét. 5 óra.
»
»
Ugyanaz: családjog, gyámság és gondnokság;
hetenként 2 óra.
Bölcseleti jogtan; hét. 5 óra.
Dr. Jenei Viktor:
»
»
Jog- és államtudományok eneyclopaediája; h. 3 ó.
Dr. Kolosvári Sándor : Magyar magánjog; hét. 5 óra.
»
»
Magyar protestáns egyházjog; hét. 3 óra.
Dr. Lindner Gusztáv: Magyar közjog; hét. 5 óra.
»
»
Magyar közigazgatási jog; hét. 5 óra.
Dr. Óvári Kelemen: Egyetemes európai jogtörténet; hét. 5 óra.
»
»
Magyar jogtörténet; hét. 3 óra.
»
»
*A házasság az európai jogfejlődés szempont
jából ; hét. 1 óra.
Magyar polgári törvénykezési jog; hét. 8 óra.
Dr. Plósz Sándor:
Elméleti
és általános öszszehasonlitó statiszti
Dr. Vályi Gábor:
ka ; hét. 6 óra.
»
»
Magyarország és Ausztria költségvetéséről; he
tenként 1 óra;
Állam számviteltan; bet. 3 ó ra;
Ruzitska Béla:
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II. Az orvostudományi karban.
Dr. Ajtai K Sándor; Orvosi rendészet (közegészségtan) hét. 5 óra.
Dr. Brandt József: Különös sebészi kór- és gyógytan; hét. 10 ó.
»

»

Sebészi műtéttan; hetenként 5 óra.

Dr. Genersich A ntal: Kórboncztan; hetenként 5 óra.
»
»
«

Dr.
Dr.

Dr.

»
»
«

Kórboncztani gyakorlatok; hét. 3 óra.
Kórszövettani gyakorlatok; a nap világos ó.-bán.
Mutatványos előadások a kórboncztanból; he
tenként 2 óra.
»
» *A Torzokról; hetenként 2 óra.
Bőrkórtan; hetenként 5 óra.
Géber E d e:
Általános
kórtan: hetenként 5 óra.
Hőgyes Endre;
Kortant, kísérletek; (A rendetlen mozgásokról
folytatólag); hetenként 2 óra.
^Intézeti gyakorlatok; kezdők és előhaladottak
számára, hét. 3 óra. Később meghatározandó
időben.
Kísérleti élettan és szövettan; hét. 5 óra.
Klug Nándor:
Elet- és szövettani gyakorlatok; naponta d. e.
10—-1-ig (heti 5 órai díj).
Élet- és szövettani dolgozatok; előhaladottak
számára, naponta egész napon át.
Társalgás az élettanból; hét. 1 óra.
Maizner János: Elméleti s gyakorlati szülészet; hét. 10 ó.

Dr.
Dr. Ossikovszky József: Élet- és kórvegytan; hét. 3 óra.
»

»

Elet- és kórvegytani gyakorlatok; szombat és
vasárnap kivételével a nappali órákban, 5 órá
ért járó tandíjért.
Dr. Purjesz Zsigmond: Belgyógyászat; hét. 10 óra.
»
»
*A fürdőgyógyászat alapvonalai; hét. 1 óra.
Szemészeti kóroda; hét. 10 óra.
Dr. Szilágyi Ete:
*A szemek mozgásának anomáliái; hét. 1 óra.
Leiró boncztan; hét. 5 óra.
Dr. Török Aurél:
Gyakorlati boncztan; hét. 5 óra.
Tájboncztan; hét. 3 óra.
Kopogtatás
és hallgatódzás; hét. 2 ó.
Dr. Büchler Ignácz-:
Szülészeti műtéttan, gyakorlatokkal, hullákon és
Dr. Góth M anó:
phantomon; hét. 2 óra.
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III. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
kariban.
Dr. Brassai Sám uel : Sanskrt nyelv Nálopakhyánami; hét. 2 óra.
Dr. Felméri Lajos: A nevelés elmélete ; hét. 3 óra.
»
))
A psychologia főbb kérdései; hét. 2 óra.
Dr. Fiuály Henrik: Középkori latin paleographia, hét. 3 óra.
»
»
O-egyptomi, görög és római időszámítás; h. 2 ó.
»
»
*Gaius IV. Commentariusa fordítása; hét. 1 ó.
Tudományos görög syntaxis, hét. 3 óra.
Dr. Hóman Ottó:
»
»
Plautus Pseudolusa értelmezése, hét. 3 óra.
A középkori magyar irodalom történelme; h.3ó.
Dr. Imre Sándor;
»
»
Magyar nyelvtudomány: Alaktan; hét. 3 óra.
»
»
A magyar prózai irály kifejlése kezdettől légújabb időkig; hét. 1 óra.
Dr. Ladányi Gedeon: A középkor történelme; hét. 3 óra.
»
»
A történelem philosophiája: hét. 2 óra.
A
német irodalom krit. történelme. Ujfn. kor
Dr. Meltzl Hugó;
szakok; hetenként 5 óra.
»
»>
Germán philologia Encyclopaediája ; hét.¡Lóra.
»
»
Otfrid ó-felnémet nyelvgyakorlatokkal; hét. 2 ó.
»
»
*A magyar-német antagonismus krit. történélme; a legrégibb időktől fogva Petőli-ig. (Iro
dalmi szempontból) hét. 1 óra.
1. Lajos és Zsigmond kora 1342 —1437; h. 5ó.
Dr- Szabó Károly:
A
római irodalom történelme; hét. 4 óra.
Dr. Szamosi János:
»
»
Homer Hiasa első énekének értelmezése; h. 2 ó.
Bevezetés a philo-ophiába; hét. 2 óra.
Dr. Szász Béla;
»
»
A régi philosophia történetének első fele; h. 4 ó.
»
»
Madách I. Ember tragoediájáról; hét. 1 óra.

Dr. Szilasi Gergely:
»
))

»
»

»

»

A román irod. és nyelv történelme, a régi-,
közép- és újkorban ; hét. 3 óra.
Román poétika; hetenként 1 óra.
A román éposz költészet kezdetei és fejlődése;
hetenként 1 óra.
Olvasmányok a koránból az arab nyelvtani sza
bályok folytonos fejtegetésével s tekintettel a
többi sémi nyelvekre; hét. 2 óra.
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Dr, Terner Adolf:
Európa államainak földrajzi leírása: hét. 5 ó.
Dr. Schilling Lajos: A rómaiak történelme a kárthágói háborúktól
a köztársaság végéig; hét. 3 óra.
A frauczianyelvtan kezdők számára; hét. 2 ó.
A frauczianyelvtan haladottak számára/ h. 2 ó.
A franczia irodalom köréből, összekötve franczia nyelven való társalgással (conversation
française) bet. 2 óra. '
Angol nyelvtan, különös tekintettel a helyes
kiejtésre, kezdők számára; bet. 3 óra.
Angló-American progressive reader, haladottak
számára; hét. 2 óra.
Shakspere »Hamlet«-jenek fordítása; hét. 1 óra.

Duret József:
»
»
»

w

Kovács János :
»

»

»

»

IV. A menynyiségtan-természettudomáiiyi
karban.
Általános kísérleti természettan ; hét. 5 óra.
Dr. Abt A ntal:
»»
»
Hővillamosság; hét. 3 óra.
»
»
**Természettani gyakorlatok; hét. 4 óra.
Dr. Brassai Sám uel : Algebra, geometria és trigonometria; bet. 5 ó.
»
»
*Elemi mathesisi gyakorlatok; hét. 2 óra.
Dr. Entz Géza:
Általános állattan ; bet. 5 óra.
»
»
Válogatott fejezetek az állattanból; hét. 2 ó.
»
»
Állattani gyakorlatok;
Dr- Fábinyi Rudolf: Általános kísérleti vegytan; bet. 5 óra.
»
»
Elemző vegytan; hét. 5 óra.
»
»
Vegytani gyakorlatok ; hét. 30 óra.
»
Vegyi készítmények előállítása; hét. 3 ó.
»
»
Bevezetés a vegytani búvárkodás módszeribe;
hetenként 48 óra.
Növény-boncz fejlődés és élettan; hét. 5 ó.
Dr. Kanitz Ágost:
»
»
Dante és Lionardo da Vinczi növénytani ada
tairól ; hetenként 1 óra.
»
»
Cormopbytak és Gymnospermák természet his
tóriája; hét. 1 óra.
»
»
Növénytani dolgozdai gyakorlatok; hét. 5 <5.
»
Növénytani dolgozdai munkálatok; hét. 30 ó.
ti

1

»

30
Dr, Kodh A ntal:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Ásványtan (krystallographia és krystallophysika; hét. 5 óra.
»
»
A harmadkor képződményei; hét. 2 ó.
»
»
**Ásványtani gyakorlatok; hét. 2 óra.
A végtelen menynyiségek analysisa; hét. 5 ó.
M artin Lajos:
»
»
Külzeléki egyenletek elmélete; hét. 4 óra.
Hydrodynamika; hét. 6 óra.
Róthy Mór:
»
»
Függvénytan; hét. 2 óra.
»
»
A mechanika elveinek fejlődése; hét. 1 6.
Herbich Ferencz: A Kárpátok geológiája; hét. 2 óra.
Szaniszló Albert: Az izlábu állatok fejlődési és biológiai viszo
nyai ; hetenként 2 óra.

