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I.

B E S Z É D ,
'

a melylyel

Moldován Gergely
tiszt, bölcsészet-doktor, kir. tanácsos, a román nyelv és irodalom ny. r.
tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a középiskolai
tanárképző intézet tanára, az Érd. Irodalmi Társaság tagja, a Hunyadm egyei Régészeti és Történelmi Társaság tiszteleti tagja, Torda-Aranyosvármegye Tanitó-Egyesületének tiszteleti elnöke, ennek a vármegyének
volt tanfelügyelője, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
1892/3-ban és 1902/3-ban volt dékánja, 1893/4. és 1903/4. tanévben
volt prodekánja, a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudomány
egyetem e. i. Rectora

AZ ÜNNEPET MEGNYITOTTA.
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Tekintetes egyetemi közgyűlés!
Mélyen tisztelt vendégeink!
Mindenekelőtt őszinte örömmel üdvözöljük ven
dégeinket, az Egyetemi Tanácsot, a tanári kart s az
egyetemi ifjúságot.
Mai évzáró ünnepélyünk, a mint ezt ünnepi
szónokunk beszédéből jobban meg fogjuk érteni,
a magyar állam egész jövőjére kiható esemény negy
venéves évfordulójával esik össze.
Almanachjainkban olvashatjuk, hogy Ő cs. és
apóst. kir. Felsége 1872 május-hó 29.-én kelt leg
felsőbb rendeletében megadta legmagasabb beleegye
zését abba, hogy a vallás- és közoktatási m. kir.
Miniszter a kolozsvári Tudományegyetem felállítá
sáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek
bemutassa s hogy a törvényhozás hozzájárulása
reményében az Egyetem életbeléptetésére s már az
1872/3. tanév kezdetén leendő megnyitására min
dennemű intézkedést megtehessen.
Az 1872 okt. 12.-én szentesített XIX. t.-czikk
a kolozsvári Tudományegyetemet már a köztörvény
oltalma alá helyezte s Egyetemünk ugyanabban az
évben, november 10.-én, közöröm és lelkesedés
között megnyílt.
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1881 januárius-hó 4.-én kelt legfelsőbb elhatá
rozásával Ö Felsége az Egyetem összes jogait és
kiváltságait megerősítette, a Tudományegyetemet
minden jövendő időkre nézve megalapítódnak és
megerősítettnek nyilvánította és legkegyelmesebben
megengedte, hogy jövőre a Ferencz József Tudo
mányegyetem czímet viselhesse.
Ö cs. és apóst. kir. Felsége 1893 junius-hó
15.-én kelt legfelsőbb elhatározásával megengedni
méltóztatott, hogy a kolozsvári Egyetemen is a
„Promotio sub auspiciis Regis“ intézménye rend
szeresen felújíttassék; az 1893/4. tanévtől kezdődőleg ez az intézmény Egyetemünkön tényleg fenn
áll, a királyi ajándékban, a drágaköves gyűrűben,
felavatott ifjainkat a legdrágább emlékkel látja el.
A királyi kitüntető kegy nyilatkozik Ő Felsége
1895 október-hó 12.-én kelt legfelsőbb elhatározá
sából, amely szerint Egyetemünknek díszjelvények
beszerzésére 5000 forintot méltóztatott legkegyel
mesebben adományozni.
A király Ő Felsége immár kétszer részesítette
legmagasabb látogatásával Egyetemünket. 1887 szep
tember-hó 23. és 24.-én és 1895 szeptember-hó
22.-én; mindkét alkalommal nagy érdeklődést muta
tott intézeteink, gyűjteményeink, berendezkedésünk
iránt s vendégkönyvünket mindannyiszor legmaga
sabb kézjegyével látta el.
Mindezekben azonban nem merült ki Ő cs. és
apóst. kir. Felsége atyai gondoskodása és figyelme
Egyetemünkkel szemben.
Egyetemünknek tehát 1872 május-hó 29.-én a
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királyi akarat adott életet. Azért tartjuk évzáró ünne
pélyeinket mindig ezen a napon. Immár ez a harminczhatodik évforduló és ez a harmincznegyedik
pályadíjkiosztási ünnepünk.
Kolozsvár sz. kir. város közönsége az Egyetem
megnyitásának második esztendejében pályadíjakra
évenként 1600 forintot adományozott Egyetemünk
nek és így az első pályadíjkiosztás már 1874 nov.hó 10.-én lehetővé vált. Azóta a város 108.800
koronát áldozott e czélra. Egyetemünk Kolozsvár
sz. kir. város közönsége iránt ezért a nagylelkű ado
mányért, a melylyel nemzeti ifjúságunk között a
nemes szellemi versenyt lehetővé tette, örök hálát
érez. Ezt a hálát melegen ápolja Egyetemünk a többi
nagylelkű jóltevői iránt is, kiknek neve áldott legyen
örökké.
A közgyűlést ezennel megnyitjuk és kérjük a
bölcsészeti kar decanusát, dr. Szádeczky Lajos urat,
szíveskedjék ünnepi értekezését megtartani.

*•

II.
I

ERDÉLY TÖRTÉNETI HIVATÁSA
A

MAGYAR NEMZET ÉS ÁLLAM FENTARTÁSA
KÖRÜL.
Előadta:

Szádeczky Lajos
bölcsészet-doktor, a magyar történelem ny. r. tanára, a magyar törté
nelem Segédtudományainak előadására jogosított tanár, az országos
középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a középiskolai tanárképző
intézet tanára, a M. Tud. Akadémia lev., a M. Tört. Társulat ig. vál.,
az Erdélyi Múzeum-Egylet alapító-, az Erdélyi Irodalmi Társaság s a
Kemény Zsigmond Társaság rendes stb. tagja, az Erdélyrészi Kárpát
Egyesület alelnöke, a Hunyadmegyei Tört. és Régészeti Társ. tiszteleti
tagja, az érd. ev. ref. egyházkerület képviselője, a kolozsvári ev. ref.
egyházkerület gondnoka, presbyteriumának s iskolaszékének tagja, az
egyetem i torna- és vívó-bizottság tagja, a bölcsészet-, nyelv- és tört.tudományi karnak 1895/6. tanévben dékánja, 1896/7-ben prodékánja
és e. i. dékánja.
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Igen Tisztelt Egyetemi Közgyűlés!
Mindenkit érdeklő kérdést tűztem elmélkedésem
tárgyául, abban a felfogásban lévén, hogy midőn az
egyetem a nagy közönség elé lép, nem szorosan
vett szakszerű kérdést, hanem közérdekű thémát kell
fejtegetnünk.
Talán nagyon is közkeletű a kérdés, úgy hogy
azt gondolhatják némelyek, hogy baglyot viszek
Athénébe. De nem hiszem, hogy fölösleges volna,
midőn van olyan történetírónk, ki az erdélyi feje
delmek : Bocskai, Bethlen s a Rákócziak felkeléseit
lázadásoknak hirdette s még volt dolgom olyan tan
könyv-bírálóval, a ki aggódott a felett, hogy mit
szólnak Bécsben ahhoz, ha magyarán kimondjuk,
hogy a Bocskai felkelését előidéző Rudolf császár
elmebeteg volt, a mit pedig a német történetírók
sem tagadnak, sőt az uralkodóház is e miatt detronizálta.
A mi egyetemünket különben is mi érdekel
hetné közelebbről, mint az a hivatás, melyet ez
országrész a történelemben betöltött, a minek mi
egyrészt hirdetői, másrészt szellemi örökösei vagyunk.
Beszéljünk tehát Erdély történeti hivatásáról.
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I.
Erdély, mióta Magyarország megalakult, min
dig különleges állást foglalt el az állam keretében.
Földrajzi helyzete, kikerekített természeti egyedisége
úgy kívánta.
A honfoglalás alkalmával — a hagyomány sze
rint — Tuhutum Árpád engedelméből „az erdőn
túli földet magának és maradékának megszerzé“ és
„maradéka István szent király idejéig bírta és tovább
is bírta volna, ha Gyula két fiával keresztyénné
akart volna lenni és nem tett volna mindig a szent
király ellenére".1
Erdély és vezérei tehát mint az ősi hagyomány
védelmezői említtetnek már legelső krónikánkban.
Nem érdektelen, sőt máig is erősen vitatott
kérdés, hogy a honfoglaló magyarok kiktől foglalták
el Erdélyt?
Első krónikásunk, Béla király jegyzője szerint
Tuhutum úgy értesült, hogy „azon föld lakosai az
egész világon a leghitványabb emberek, mivel blachok
és szlávok".
Ezen a tudósításon (ha nem éppen hízelgő is
rájuk nézve) némely román történetíró kapva kap
s ezen az alapon Erdély őslakosainak az oláhokat
vitatják, kik szerintük a dákok és rómaiak egyenes
ivadékai itt Erdélyben.
Béla király jegyzője a XIII. században írta mun
káját, midőn már tényleg voltak oláhok Erdélyben,
1 Béla király névtelen jegyzőjénél.
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a kikről először 1222-ből van oklevélben említés.
Anonymus a maga korának szemüvegén, át nézte a
300 évvel azelőtti honfoglalást, de téved abban,
mintha akkor már oláhok is lettek volna Erdélyben,
mert ők csak később szivárogtak be a Balkán félszi
getről, hol nyelvük és nemzetiségük megalakult.
Nem czélom és nem lehet feladatom itt az oláh
őslakosság elméletét Erdélyben czáfolgatni és a kér
désre kiterjeszkedni, csak annyit kérdek az oláhok
erdélyi őslakos voltát vitató román történetíróktól,
hogy ha az oláhok a rómaiak egyenes utódai itt e
földön, miért nevezik ők mégis a római Dácia egy
kori fővárosát, Ulpia Trajánát szláv nyelven Gredistyének, azaz várhelynek? És miért nevezik az
erdélyi oláhok Gyulafehérvárt, a régi római Apulumot megint csak szláv nyelven Belgrádnak, azaz
fehér várnak? És miért hívják a hegyeket szintén
szlávúl Magarának s a vizeket vodának (Csernavoda, magyarul Feketeügy).
Bizonyára nem azért, mert a rómaiak óta min
dig ott laktak s ezeknek egyenes utódai, hanem
azért, mert a rómaiak és gótok, húnok, meg
gepidák és avarok után szláv lakossága volt Erdély
nek, melytől a később bejövő oláhok a nevek nagy
részét átvették, úgy, mint a magyarok és székelyek
is a Kraszna, Kovászna, Toplicza és a szászok a
Bisztricza stb. neveket.
Egyenes bizonyítékom is van arra nézve, hogy'
az oláhságot mesterségesen telepítették Erdélybe |
az Árpádkori és későbbi magyarok.
Egy kiadatlan eredeti oklevélben olvasom, hogy
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III. Endre király 1292-ben Akos-nembeli Györke
fiának, Sándornak megengedi, hogy a hunyadmegyei
Maros-Hlye (Elye), Szád és Fenes nevű ősi birto
kaira oláhokat telepíthet.1
Vájjon honnan ? Bizonyára nem a közeli vajda
hunyadi királyi telepesek közűi, hanem onnan, a
honnan ezek is jöttek: az Alduna vidékéről, a Bal
kánról, azaz külföldről jövő, még le nem telepedett,
pásztorkodó, nomád oláhok közűi.
De nem czélom az oláh eredet kérdésével fog
lalkozni annál kevésbé, mert ők a legújabb időkig
nem tartoztak a politikai jogokat élvező nemzetek
közé s az alkotmány fejlődésére csak indirect befo
lyást gyakoroltak.
Erdély sajátos és különleges alkotmánya a
három politikai nemzet: a magyar nemesség, a székelység és szászság unióján alapúit, melyet ezek
1437-ben egymással kötöttek ama parasztlázadás
leveretése után, a mely Havasalföldről terjedt át
Erdélybe.
Ez a szövetség az idők folyamán többször megújíttatott és közjogilag oly alapvető intézménynyé
nőtte ki magát, a melyen Erdély egész alkotmánya
uyugodott.
Cserei Mihály szerint (1709.) „három lába
van az erdélyi széknek, akármelyiket üsd ki belőle,
a kettő bizony meg nem tartja, felfordul mindjárást".2
1 .Olacos possit aggregare et aggregatos retinere, omnem collectam ac debitum eorundem Olacorum predicto Alexandro rclinquentes*. (Eredeti oklevél a gr. Bethlcn-család keresdi levéltárából. Meg
fog jelenni a .Századokéban.)
* Cserei: Compendium politicum et theologicum. Kiadtam a Törénelmi Tár 1906. évf- (527. 1.)
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A három nemzet unióján kívül Erdély alkot
mányának újabb fundamentuma lett a XVI. század
folyamán a négy törvénybe iktatott vallás (a kath.,
ág., helv. és unit.) jogegyenlősége.
A fejedelmi korban egy széles önkormányzati
alapon nyugvó federalis alkotmány épült fel ezen,1
mely Kemény Zsigmond szerint „inkább democratico-aristokratikus és köztársasági, mint monarchiái
vala“.2
A fejedelmek, a kiket a rendek szabadon válasz
tottak, nem voltak absolut jogú uralkodók, válasz
tási föltételek (fejedelmi conditiók) alapján nyerték
hatalmukat, a melyek pl. Apafival szemben olyan
megszorításokat tartalmaztak, hogy azokat II. Rákóczi
Ferencz nem volt hajlandó elfogadni és megvál
toztatott.
Az országgyűlés (mely minden évben, néha
kétszer is, tartatott) a fejedelem fölött állott inkább,
mint mellette. Nemcsak az adó- és katona-ajánlás
alkotmányos jogait gyakorolta, hanem a végrehajtó
hatalom egy részét is, és válságos időben kezébe
ragadta a kormányt, sőt a fejedelmet is letette.
Körülbelül az a jogi felfogás uralkodott, a mit
Báthory István lengyel királynak vágott szemébe egy
lengyel nemes, hogy addig vagy király, míg az
ország törvényeit megtartod, a nélkül nem vagy
más, mint Báthory, mint én Niemkowski.
Ez a politikai elv kényszeríti Báthori Zsigmondot, hogy a fejedelemségről lemondjon, midőn az
1 Beöthy Á kos: A magyar államiság fejlődése. I. k. 315. 1.
» Erdély közélete 1790— 1848. Kemény Zs. Tanulmányai II. 13.
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országgyűléssel nem tudja elfogadtatni törökellenes
politikáját. Ez buktatja meg az erőszakos Báthory
Gábort, a csalfa Brandenburgi Katalint és ország
gyűlés teszi le Barcsay Ákost, helyébe Kemény
Jánost választván.
Méltán mondja Beöthy Ákos, hogy „a kis
Erdély pár excellence a szabadságnak volt hazája".
És pedig nemcsak a politikai szabadságnak, hanem
főkép az egyéni szabadság legdrágább kincsének: a
lelkiismereti szabadságnak.
A hitújítást szabadon hirdették és az új hitel
veket szabadon követhették. A XVI. század második
felében egymásután törvénybe iktatták a lutheránus
(1552., 1557.), a kálvinista (1564.), majd az uni
tárius vallásnak (1571.) szabad gyakorlatát, de nem
nyomták el a régi hitet, a katholikus vallást sem,
hanem jogegyenlőséget állapítottak meg a négy
bevett vallás számára. Ezzel a vallásszabadságot leg
előbb iktatták törvénybe az egész világon. A vallás
vitákat szellemi fegyverekkel vívták, nem öldöklő
aczéllal, mint az ú. n. „mívelt nyugat" népei. Midőn
Németországban az ó- és új-hit követői öldöklő
csatákban irtják egymást; midőn a „legkeresztényibb
király" népe, a francziák, a párisi vérnászban hajtó
vadászatot rendeznek hugenotta honfitársaikra: ugyan
akkor Erdélyben a négy „recepta religio" hívei igazi
keresztyéni testvéri szeretetben egyesülve verse
nyeznek a hazafiságban. Az unitárius János Zsigmondot a már túlnyomóan protestáns országban a
katholikus Báthoriak, ezeket kálvinista fejedelmek
követik, de vallásüldözéstől s erőszakos hittérítéstől

17

mindenik tartózkodott. Az volt irányelvük, a mit
Báthory István mondott aggressiv valláspolitikára
biztató hitsorsosainak, hogy a lelkiismeretek felett
való uralkodást az Úristen magának tartotta fenn.
A mi türelmetlenség mutatkozott is, annak
politikai oka volt. A jezsuitákat azért tiltották ki
(1588.), mert a politikába avatkoztak s idegen hata
lomnak (a császári politikának) voltak eszközei; a
szombatosokat azért fogta kereset alá és törte meg
1. Rákóczy György (1637.), mert ellenségeivel czimboráltak.
Máskülönben a fejedelmek mentek elől jó pél
dával a vallástürelemben. Báthory István, hogy pro
testáns alattvalói érzékenységét kímélje, feltűnést
kerülve végezte isteni tiszteleteit; bizalmas kálvinista
kanczellárjának, Kovacsóczynak, levélben kesergett
az egész országban elterjedt „rettenetes eretnekség"
felett; de nem bolygatta a vallás-kérdést. A kath.
Báthory Zsigmond aláírta nevelői, a jezsuiták kiűze
tését elrendelő törvényt. A ref. Bocskai a katholikus
hazafiakkal szövetkezve vívta vissza a vallásszabad
ságot. Bethlen Gábornak szombatos (Péchy Simon)
és katholikus (Kamuthy Farkas) kanczellárja volt;
midőn Pozsonyt elfoglalta, katholikus Te Deumot
és református hálaistentiszteletet tartott és szemé
lyesen jelen volt mind a kettőn s a jezsuita Káldi
bibliafordításának kinyomatására ezer aranyat aján
dékozott.
A szombatosüldöző Rákóczi Györgynek is volt
kath. kanczellárja (Kovacsóczy István) s ő volt az,
a ki a bibliát oláh nyelven kiadta (1641).
2
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A vallástüreletn és vallásszabadság fennállott a
fejedelmi kor végső határáig; az új korszak, a csá
szári uralom kora változtatta meg ebben a tekintetben
is a régi hagyományokat, a patriarchalis erkölcsöket.
A császári uralom alá jutással a zsoldos hadakkal
visszatértek a jezsuiták, megkezdődött a vallásüldö
zés, az erőszakos recatholizálás, a protestáns templo
moknak fegyveres erővel elfoglalása s a politikai sza
badsággal együttesen a vallásszabadság elnyomatása.
Az anyaországban mindezt már egy századdal
előbb megkezdette a bécsi politika. A török hódí
tással ketté vált Magyarország közül az anyaország
helyzete sokkal válságosabb volt, mint Erdélyé. A
különvált Erdély rendezte viszonyát a törökkel s
10— 15,000 forint adófizetés mellett a töröktől nyug
ton maradt. Az anyaországban a békekötések után
is állandó volt a végvárak körül a küzdelem. A
török vésznél nem volt kisebb a másik, a német
veszedelem: a szövetséges társ olyan házi baráttá
lett, a mely legdrágább kincsétől, önálló államiságá
tól igyekezett megfosztani a nemzetet.
Már első habsburgházi királyunk, Ferdinánd,
szerződés és női örökség révén kívánta Magyar
ország királyságát s kénytelenségből egyezett belé
a szabad királyválasztásba. „A választási jog örökös
szálka a dynastia szemében “ 1 s igyekeznek a válasz
tási jogot elhomályosítani. Ferdinánd 1563-ban „meg
ütközéssel “ hallja, hogy magyar tanácsosai „valami
választásról “ beszélnek, mikor azt kérdezi tőlük,
hogy mikép lehet még életében fiát, „Isten jóvoltából
1 Beöthy Ákos id. m. I. 302. 1.
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örökösét" megkoronáztatni.1 És az 1563-iki törvénybe
a „ királylyá választatott “ kifejezést tényleg „királylyá
neveztetett“ kitétellel kellett felcserélni.
Ugyanakkor Ferdinánd mellőzte a nádor válasz
tást s az államkormányzás e legfontosabb szerve
félszázadon keresztül betöltetlenül maradt.
Az 1569-iki országgyűlés már felpanaszolta,
hogy a legfontosabb ügyekben, a katonai, pénzügyi
és vámpolitikai kérdésekben a bécsi dikaszteriumok
határoznak és az ország önállósága súlyos csorbát
szenved.*
Az országgyűlések jogköre a század vége felé
mindinkább összeszűkült s egyszerűen adó- és katona
megszavazásra használtattak, de a sérelmeket, melye
ket a rendek unos-untalan hangoztattak, az udvar
figyelemre sem méltatta.
A nemzet energiáját mintha kimerítette volna
a törökkel vívott félszázados küzdelem, közéletünk
politikai és közjogi téren sivár és kietlen.
A mohácsi vész előtti nagy politikusok és köz
jogászok (a kik titáni harczokat vívtak a Rákos
mezején, Hatvanban) Verbőczyvel (1542.) kihaltak;
az újabb nemzedék a csatatéren, nem a fórumon
növekedett. A vitézi próbák, a végvári harczok
mezején keresték a babért, a kardot forgatták inkább,
mint a Corpus jurist.
Vitézek mi lehet
A kerek föld felett
Szebb dolog a végeknél —

énekelték a végvárakban.
1 Gróf Andrássy Gyula : A magyar állam fönnmaradásának és
alkotmányos szabadságának okai. II. k. 113. 1.
» Beöthy Ákos id. m. I. 303. 1.
2*

/
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A század közepén még van nagyszabású állam
férfin, Martinuzzi, a ki tollal és szóval, s ha kell,
fegyverrel is megküzd törökkel és némettel egy
aránt, de bukása után nem marad utóda, csak alko
tása éli tú l: az erdélyi fejedelemség.
Nádasdi Tamás nádor halála után (1562.) még
a formákkal sem törődnek többé s a jogfosztást
nyilvánosan űzik.
„A magyar nemzeti önérzetet vérig sértette az
idegen befolyás terjedése és az állam önállósága
ellen irányuló törekvés", mondja gr. Andrássy Gyula.1
A jobb érzésű hazafiak nem találván honjukat
e hazában, áttelepednek Erdélybe. Gyulaffy László
veszprémi kapitány, a törökverő hős, Forgách Ferencz váradi püspök, a jeles történetíró, Kovacsóczy,
Berzeviczy (mindhárom Báthory István kanczellárja)
az elárvult Magyarországból költöztek át Erdélybe
és ott kerestek és találtak megfelelő munkatért
magyar hazafiságuknak.
A királyi területnek megmaradt Magyarországon
pedig az elalélt nemzetet Rudolf császár-király eléggé
megpuhítottnak tartotta arra, hogy absolut uralko
dását nyíltan megkezdje, az országgyűlést mellőzze,
törvényt szabjon önkényesen, rendelkezzék alatt
valói vallása felett, bele nyúljon zsebökbe is s
mondhatni, élet és halál ura legyen kicsinyek és
nagyok felett.
De a magyar nemzet türelmének és loyalitásának is megvolt a maga határa.
» Id. m. II. k. 129. 1.
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A bécsi és pozsonyi kamara szemérmetlen
fináncz zsarolásai (lllésházy és társai birtokai elkob
zása), az 1604-iki törvények meghamisítása (XXII.
t. ez.), a protestánsok fegyverrel üldözése (a tem
plom-foglalások) csordultig töltötték a keserűség
poharát s Erdély felől felkelt a szabadulás napja, a
Bocskay István személyében, hogy megmentse a
porba sújtott magyar nemzetet és ősi alkotmányát.
Erdély történelmi hivatása itt és ekkor lép elő
térbe, bár nem ekkor, hanem már egy félszázaddal
előbb megkezdődött.

II.
Erdély történeti hivatása akkor kezdődött, mi
dőn a török 1541-ben Budavárát elfoglalta s Erdély
az utolsó nemzeti király családját, Izabella királynét és
fiát János Zsigmond választott magyar királyt, Er
délybe hívta s itt fejedelmi udvart rendezett be
számukra.
Ettől fogva Gyulafejérvár lett a magyar nem
zeti törekvések igazi középpontja s az erdélyi feje
delmi udvar lett „alma mater-“e a magyar nemzeti
eszmények, az alkotmányos élet, a magyar cultura
és nyelv ápolásának. Itt találtak menedékhelyet és
uj otthont azok a magyarországi hazafiak is, a kik
a török vagy német elől menekülve, más, szabad
magyar hazában akartak élni".1
1 Bővebben kifejtettem
bevezetésében.

„Mihály vajda és Erdély" ez. művem
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Erdély különválása az anyaországtól történelmi,
politikai és földrajzi tényezők követelménye volt,
mintán a török hódoltság szétválasztotta az ország
keleti és nyugati részeit.
A nyugati rész, a királyi terület idegen uralom
alá került, sorsa a Habsburgok világbirodalmához
fűződött; a keleti rész önálló fejedelemséggé ala
kúit, melynek élén nemzeti fejedelmek állottak.
Amott mindinkább összezsugorodott az önálló álla
miság ; einitt mindinkább kifejlődött, megizmosodott
és világtörténelmi tényezővé vált. A török és német
néptengerbe elmerülő Magyarországból csak Erdély
magaslott ki, mint kősziklán álló sziget.
Erdély csakhamar felismerte történelmi hivatá
sát, mely a magyar nemzet, az állameszme és az
ősi alkotmány fentartásában állott. Magyarországnak
veszendőbe jutott államisága s alkotmányos jogai
védelmében másfél százév folyamán Erdély volt a
hátvéde s válságos időkben megmentője.
Az erdélyi fejedelemség eme magasztos törté
nelmi hivatásának már a XVI. század második felében
teljes tudatában volt. A mit Erdély hagyományos
politikájának szoktunk nevezni, azt nem Bocskai és
Bethlen, hanem már a Szapolyaiak és Báthory István
állapították meg. Utódaik csak tovább fejlesztették
és diadalaik után békekötéseik erejével biztosították.
A Szapolyaiak — legalább névleg— még magyar
királyok is voltak s bírták az anyaország némely
részeit is. Utóduk, Báthory István karddal vívta ki
Erdély függetlenségét a német befolyás ellen a szentpáli csatában, s lengyel királysága idején a magyar-
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országi hazafiak ő reá támaszkodtak ősi jogaik védelmezésében. A míg ő élt s a szomszéd lengyel királyság
hatalmával résen állott, Rudolf császár-király mértéket
tartott hatalmi törekvéseiben. Báthory ad kenyeret
a muszkák ellen vívott harczaiban a zsoldjába foga
dott magyar hajdúságnak is, kiket aztán Bocskai
telepített le véglegesen.
Erdély nemzetközi és közjogi helyzete már a
XVI. században kialakult. Korán felismerte politikai
helyzetének kívánalmait és ahoz képest rendezkedett
be. Elismerte a török fenhatóságát, de úgy, hogy
némi csekély adófizetés kötelezettsége mellett meg
tartotta önkormányzatát, s beliigyeibe a török nem
avatkozott. így Erdély nemzeti fejedelmei alatt, sza
badelvű alkotmánya, intézményei és vallásszabad
sága mellett, politikai, lelkiismereti, culturalis és gaz
dasági téren szépen fejlődött s a XVI—-XVII. század
ban Európa egyik legvirágzóbb országa lett.
Állami intézményei biztosították számára az önkor
mányzatot. Országgyűlésein maga alkotta törvényeit,
fejedelmei alkotmányosan, az államtanács (a „tizenkét
tanács ú r“) ellenőrzése s felelőssége mellett kormá
nyoztak ; az ország rendéit alkotó három nemzet és
a városok jogait s kiváltságait tételes törvények sza
bályozták. A valásszabadság pedig biztositotta a lel
kiismereti szabadságot.
S a mi mindezt megkoronázta: a magyar nyelv
mívelése és általános uralma a köz- és magánéletben
a magyar kultúrának virágzását és megerősödését
biztosította. Míg a magyar országgyűlések törvény
hozásának nyelve a latin volt, addig az erdélyi tör-
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vényeket magyar nyelven szerkesztették. Verbőczy
Hármaskönyve és a magyar Corpus juris latin szö
vegét az erdélyi Approbaták és Compilaták csak
czímlapjokon utánozták: tartalmuk magyar nyelvű.
Annyira magyar volt a közélet Erdélyben, hogy még
a szászok is viseltek magyar neveket. Pl. Huet
Albert nagyszebeni és szász ispán Syveg Albertnek
írogatja magát; Weisz Mihály brassai bíró (ki a
földvári csatában Báthory Gáborral szemben a szász
kiváltságok védelmében esik el) Fehér Mihály nevet
visel és írogat.
Ilyen közszellem neveli azokat az erdélyi állam
férfiakat, a kik az egész magyar nemzetnek büsz
keségei lettek. Magyarországon a kifejlett tehetségek
sem érvényesülhettek. Gróf Andrássy Gyula „A
magyar állam fönnmaradásának és alkotmányos sza
badságának okai" ez. jeles művében sújtó, de igaz
kritikát mond a felett a szűkkeblűség és oktalanság
felett, melylyel a bécsi udvar a magyar nemességet
az államélet szolgálatában mellőzte. „Világhírű hősein
ken kívül — úgymond — nagy képességű államférfiaink is voltak . . . s a magyar király tanácsában
mégis alárendelt szerepük jutott. A tehetségek csak

az erdélyi részek szolgálatában bírtak igazán kifejl lödni. Nincs-e sújtó kritika abban a tényben kife
jezve — kérdi ő — hogy a kis Erdély államférfinak
tág a látókörük, európai színvonalon állanak, Európa
összes ügyeit ismerik: azoknak pedig, kik egy nagy
világbirodalom élén álló fejedelmet szolgálnak, kor
látolt marad a szemhatáruk, mert csupán a nagy egész
ből kiszakított apró kérdésekkel foglalkozhatnak?"1
1 Idézett műve II. k. 130. 1.
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Beöthy Ákos „A magyar államiság fejlődése és
küzdelmei “ ez. nagybecsű művében, melyben Erdély
jelentőségét nagy elismeréssel és mesteri tollal raj
zolja, tovább megy Andrássynál ésTpárhuzamot von
a két Magyarország uralkodói felett is. Szerinte „a
kis Erdély megmutatta, hogy egy magyar rendszer
mire képes; különösen megmutatta azt, hogy válasz
tás útján a magyar nemzet milyen hatalmas embe
reket tud élére állítani. Báthory István, Bocskai,
Bethlen Gábor oly emberek voltak, a kik bármely
trónnak díszére szolgáltak volna és minden tekin
tetben magasan felette állottak a Habsburg-ház
uralkodóinak'' .*
E két elsőrangú politikusunk művéből vett
idézettel nem csupán az én Ítéletem részrehajlatlan
elfogulatlanságát akarom megerősíttetni, de egyúttal
illustrálni kívántam azt is, hogy milyen másként Ítél
nek Erdély történelmi jelentősége felett az újabb
magyar írók, mint Ítélt pl. Toldy Ferencz, midőn
Forgách Ferencz históriája kiadásának bevezetésében
kicsinylőleg nyilatkozott János Zsigmond erdélyi udva
ráról, melyben — úgymond — „bármit mond Szi
lágyi Sándor, az egy Báthory Istvánon kívül tiszteletét
más nem igen bírhatta".12
Az erdélyi államférfiak és fejedelmek nagyobb
szabású jelentőségét az adja meg, hogy nem csupán
particularis érdekeket szolgáltak, hanem az egész
nemzet és az eszményileg előttük lebegő egységes
magyar állam közjavára törekedtek. Vezércsillaguk
1 Idézett műve I. k. 136. 1.
a Idézett műve XXIX. 1.
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nem a transsylvanismus, hanem Hungária — a szent
korona egysége volt.
Martinuzzi ezért szenved vértanúságot, Báthory
ezért esküszik titokban hűséget a magyar királynak,
Bocskay, Bethlen ezért nem engedik fejükre tenni
a koronát, mert van annak törvényes viselője.
Az erdélyi fejedelmek a magyar királyok ter
mészetes szövetségeseinek tartották magukat s trónralépéstik idején rendesen elismertették magukat a
magyar királyokkal is. Politikájuk nem irányúit a
Habsburgok ellen, sőt (a mennyire lehetett) a török
ellen „jó correspondentiát tartottak velők “. Érdekellen
tétbe csak akkor jutottak, ha a magyar királyok
Erdély ellen fordultak, vagy a magyar alattvalókat
elnyomták.
Ezért kénytelen Bocskai fegyvert fogni saját maga,
nemzete és mindkét magyar hazája védelmére. Nem
új jogokat akar, csak a régi törvényes állapotokat
akarja helyreállítani. „Nem akarja a Habsburgokat
a tróntól megfosztani. Olyan új politikára akarja őket
kényszeríteni, a melylyel a magyar megbékülhet."
Magyarország jogainak biztosítására az erdélyi feje
delemség visszaállítását követelte, „hogy a törvény
bástyáinak védelmére élő erőt állítson". De Erdélyt
úgy akarta helyreállítani, „hogy az egységes magyar
nemzet érdekeihez képest rendezze be politikáját".1
Semmi sem fejezi ki tömöröbben és világosab
ban Erdély nemzeti hivatását, mint Bocskai vég
rendeletének az a része, hogy míg hatalmas és idegen
fejedelem ül a magyar trónon, Erdélynek nemzeti
1 Gróf Andrássy Gyula id. m. II. k. 212., 214., 215. 11.
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fejedelem alatt kell állania, hogy Magyarországot és
a vallásszabadságot megvédje.
Bocskai bécsi békéje s az abban foglalt kiegye
zés a dynastiával alkotja Magyarország újabb fejlő
désének alapját s a Bocskai végrendelete válik a
további erdélyi fejedelmek politikájának vezéresz
méjévé.
Bethlen Gábor és 1. Rákóczy György a Bocskai
által kijelölt irányban haladnak; újabb kiegyezéseik,
a nikolsburgi és linczi békekötések nem egyebek,
mint a bécsi béke módosított kiadásai.
Hogy Erdélynek erre a védő és garantáló sze
repére milyen nagy politikai szükség volt és hogy
az mily nagy értéket képviselt: akkor tűnt ki legin
kább, midőn az elgyengűlt, majd megszűnt erdélyi feje
delemség nem védhette többé a magyar alkotmányt.
Wesselényi és társai szövetkezését Erdély meg
változott politikai helyzetében már nem támogathatta
s a szabadságmozgalmat 1. Lipót könnyen vérbe
fojthatta. A bujdosó kuruczok és vezérük Thököly
is kevés segítséget nyerhettek Erdélyből s törekvé
seik csak félig-meddig sikerültek.
II. Rákóczi Ferencz fölkelése idején Erdély már
megszűnt önálló fejedelemség lenni s a magyar
nemzet lelkesedése és páratlan áldozatkészsége nem
pótolhatta a régi Erdély állami erejét és segítségét.
II. Rákóczi Ferencz béketárgyalásaiban már idegen
hatalmak, Anglia és Hollandia jótállását kívánta a
megkötendő béke biztosítására. Erdély fejedelemsé
gének visszaállításához is azért ragaszkodott oly makacsúl, mert fel akarta támasztani a magyar alkot
mány régi biztosítékát.
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De az erdélyi fejedelemséget a török kiűzése
után nem lehetett többé helyreállítani s a szatmári
béke kiegyezése bizony messze mögötte maradt a
bécsi és linczi békék vívmányainak.
Erdély már betöltötte hivatását, melyet a gond
viselés számára, Magyarország három részre szaka
dása idejére, kijelölt, hogy fentartója legyen a ma
gyar nemzetnek, államnak és alkotmánynak.
Ezt a hivatást nemesen és fényesen töltötte be.
Ha az erdélyi fejedelemség nincsen, ha Báthory Ist
ván, Bocskai, Bethlen, I. Rákóczy György nem
védik a török és német közt vergődő Magyaror
szágot: talán a csehek sorsára jutottunk volna, kik
a 30 éves háborúban (midőn a miénket Erdély meg
oltalmazta) elvesztették önállóságukat. Szent István
koronáját most a bécsi Schatzkammerben őriznék,
mint történeti műkincset és Magyarország mint
osztrák tartomány küldhetné képviselőket a Reichsrathba (ha ugyan volna osztrák alkotmányosság,
mert ezt is a magyarok vívták ki).
Hogy ettől a gondviselés megoltalmazott: az a
XVI. és XVII. században Erdélynek az érdeme és
dicsősége.

III.
A történetek ismétlődnek. Hazánk története
alkotmányos küzdelmeink terén a mohácsi vész óta
sajátságos körforgást mutat. A dynastia és a nemzet
érdeke a mozgató erő, melyek ha ellentétbe kerül-
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nek, megakasztják a haladást és katasztrófákat idéz
nek elő.
Legutóbbi szabadságharczunkban a nemzeti erő
diadalát idegen beavatkozás akasztotta meg. Básta
és Caraffa szerepét Világos után Haynau ismételte
meg. Mi lett az eredmény? Andrássy szerint: „a
dynastiának Básta, Karaffa, Haynau többet ártottak,
mint Bocskai, Rákóczi vagy Kossuth".1 A nemzet
tűrt, várt, de jogait fel nem adta, mert a mint már
Széchenyi Pál Kollonicsnak 1696-ban megmondotta
s Deák Ferencz, mint a magyar nemzet jogi böl
cseletét kifejezte: az erőszakkal elvett jogok visszaszerezhetők, de a miről a nemzet önként lemondott,
az örökre elveszett.
A magyar nemzet jogait az 1867-iki kiegyezés
visszaállította. Mintha csak a bécsi béke ismétlődött
volna meg, oly sok a hasonlóság a külső körül
ményekben is. „Az analógia — Beöthy szerint —
abban is megnyilatkozik, hogy Andrássy Gyula
éppen úgy, mint Illésházy, halálra volt ítélve és a
dynastia csakugyan szerencsésnek tarthatta magát,
hogy azon törvénytelen ítélet nem hajtatott végre".
Az 1606-iki pártok állásfoglalása is megfelelt az
1860-as évek csoportosulásainak. „A mi — Beöthy
szerint — azt az igen figyelemreméltó tényt bizo
nyítja, hogy köztünk és az uralkodóház között úgy
a politikai helyzetek, mint azon problémák, melyek
nek megoldása körül a nézetek és pártok csopor
toséinak, nem változnak".2 A czél is ugyanaz volt,
1 Idézett műve II. k. 240 1.

• Idézett műve I. 393 1.
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a mire Bocskai és Illésházi, meg a Deák és Andrássy
kiegyezése törekedett. „Mind a két esetben a nem
zetet királyával ki kell békíteni. Véget kellett vetni
azon állapotnak, a mely a nemzet és fejedelme csont
velejét már sorvasztotta."
Ezt a közvetetlen czélt mind a kettő elérte, az
1867-iki inkább, mintáz 1606-iki, mert míg ez csak
hamar újabb megerősítésre szorult: „mi egy nem
zedék óta békében éltünk, a történelmi küzdelem
király és nemzet között nyugvó ponthoz ju to tt. . .
s a háromszáz éves küzdelem egy emberöltőn át meg
szűnt figyelmünket lekötni és erőnket fogyasztani".1
Meddig fog tartani az 1867-iki kiegyezés békefentartó ereje? véges elme meg nem mondhatja.
Örökérvényű törvényt nem ismer az emberiség fej
lődése. De hogy áldás fakadt nyomán, hogy erőt
gyűjtöttünk általa, hogy 40 évet a béke művének
szentelhettünk, hogy kultúránkat fejleszthettük: azt
az eredményt a történelem már megállapíthatja s ezt
egyetemünk eddigi története is fényesen igazolja.
A kolozsvári „Ferencz József m. kir. tudomány
egyetem" ennek a békekorszaknak köszöni létesíté
sét és fölvirágzását. Egyetemünk 1872-ben 42 tanár
ral és 253 tanítványnyal a régi gubernium ódon
épületében kezdette meg m űködését; most 36 év
múltán 89 tanárral és 2410 hallgatóval fényes palo
tákban dolgoztunk s rohamosan kinövünk az új
keretekből is.
Jelen iskolai évünk vége országos örömtinnep1 Gr. Andrássy id. m. II. 241. 1.
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pel esik össze, mely minket kétszeresen érdekel,
úgy is, mint hazafiakat, úgyis, mint az egyetem tagjait.
A magyar nemzet f. é. jun. 8.-án ünnepli szent
István koronája viselője, apostoli királyunk, egyete
münk dicső alapítója megkoronáztatásának 40 éves
jubileumát.
Ez az országos ünnep nekünk úgy szólván
családi ünnepünk. A kinek nevét büszkén viseljük,
annak fenkölt királyi erényei előtt hódolattal hajtjuk
meg egyetemünk zászlaját és e jelvényeket, melylyel a honfoglalás ezredéves ünnepe alkalmával Ő
Felsége örvendeztetett meg.
Visszaidézzük emlékezetünkbe a koronázás 25
éves jubileumakor mondott királyi szavakat:
„Bizalmam az ősi erénybe volt jelszavam, mi
dőn dicső elődöm szent koronája a nemzet színe
előtt fejemre tétetett s ezáltal Magyarország apostoli
királya és hű népei közt a kölcsönös szeretet és
bizalom megerősödve új zálogot nyert. E bizalmam
ban nem csalatkoztam, mert a lefolyt 25 év alatt
a magyarnak ősi erényei is : hű ragaszkodás királyá
hoz és rajongó szeretet hazájához, minden alkalom
mal szivemelő összhangzásban nyilvánúltak, minek
folytán nemcsak az ország szellemi és anyagi terén
a legörvendetesebb haladás és fejlődés mutatkozott,
hanem az egész monarchia hatalmi állása is növe
kedett".1
A honalapító Árpád halálának ezredik és egye
temünk alapítója megkoronáztatásának 40-ik év1 A Szilágyi Sándor által szcrk. Millenniumi Történet X. k. 764.1.
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fordulóján egyetemünk szerénytelenség nélkül el
mondhatja, hogy a szellemi haladás terén megtette
a maga kötelességét és híven teljesítette ez ország
rész új missiójának, kulturális hivatásának reá bízott
feladatát.
Hála érte a gondviselésnek; felséges alapítónk
legmagasabb támogatásának és érdeklődésének, a
mit többszörös személyes látogatásával is tanúsított;
és a magyar nemzet és állam bőkezű gondoskodásá
nak, a melylyel az eszközöket rendelkezésünkre
bocsátotta.
E hármas támogatásban bízva — bizalommal
az isteni gondviselésben, a szent korona védelmé
ben, a nemzet ősi erényében — fogjuk teljesíteni
ezután is hivatásunkat Isten dicsőségére, a szent
korona díszére, a haza javára!
Isten segíts, magyarok istene, oltalmazd hazán
kat, éltesd királyunkat s áld meg a mi munkánkat
továbbra is!

111.

A NÉGY TUDOMÁNYKAR

JELENTÉSEI

AZ 1 9 0 6 - 1 9 0 7 . TANÉVI

PÁLYÁZATOK

EREDMÉNYÉRŐL.

A jog- és államtudományi kar jelentése.
Tekintetes Tanács!
Kolozsvár sz. kir. város nagylelkű alapítványá
ból a jelen 1906/7. tanévre a jog- és államtudo
mányi kar által kitűzött 7 pályakérdésre 11 pálya
dolgozat érkezett be.
E munkák felett a szakbírálatok alapján a jogés államtudományi kar a f. évi május hó 15.-én
tartott IX-ik rendes ülésében a következő határo
zatot hozta:
,
I.
A magyar magánjogból az 1. sz. alatt kitű
zött pályakérdésre benyújtott egy pályaműre nézve
a szaktanárok véleménye a következő:
Tekintetes Kar!
A magyar magánjog köréből kitűzött eme pálya
kérdésre: „A Corpus Statutorum és annak kútfői
jelentősége magánjogi szempontból", f. évi április
14.-én 757. jogk. sz. a. eme jelige alatt: „A Sta
tútum tudományos értékben soha nem veszítő, de
hovatovább emelkedő kútfő", egy pályamű érke
zett be.
E mű mindössze 52, gyéren írott, oldalra ter
jed. Belső tartalma csaknem üresnek mondható. Kiin3*
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dulásúl rámutat ugyan a magyar magánjog partikularismusára, mint jogtörténeti jelenségre, de merőben
nélkülözi azokat a jogélet szükségeire visszavezethető
motívumokat, melyek a jelenségek okait az olvasó
elébe tárnák. E helyett megnevezi azokat a municipiumokat, a melyek partikuláris jogalkotó hata
lommal felruházva voltak, de ez alkotásnál sem a
tárgyi terjedelem határait meg nem jelöli, sem a
határvonalak szétbontásával a partikuláris jogoknak
a jogélet minden ágazatára való tényleges kiterjesz
kedését meg nem okolja. Ez lett volna a bevezetés
feladata, mely megoldás nélkül maradt.
A pályakérdés különösen arra tendált, hogy
pályázó a kimerítő és szakok szerint készült tárgyés tartalommutató segélyével a Statútumok töme
géből szemelje ki és mint kútfőkből merítse ki főkép
azokat a magánjogi rendelkezéseket, melyek az orsz.
törvényekben vagy szokásokban többnyire általános
ságban kifejezett elveket és tételeket továbbfejlesz
tették és a jogszolgáltatás szükségleteitől követelt
részletezéssel az életbe átvitték és mintegy megele
venítették ; másrészről pedig kezdeményező alkotá
saikkal magánjogi egyes intézményeinkben nemcsak
a dologi, hanem főkép a kötelmijog terén hiányt
és hézagot pótoltak. Mindezeket pályázó meg sem
kísértvén, a pályakérdés megoldatlan maradt. így
a pályadíj kiadását nem ajánlhatjuk. Dr. Kolosvári
Sándor, dr. Óvári Kelemen.
A kar a bíráló szaktanárok véleményét egy
hangúlag elfogadván, a jeligés levélke felbontatlanul
a kar színe előtt elégettetett.
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II. A jogbölcsészetből 4. szám alatt kitűzött
pályakérdésre beérkezett 6 dolgozat felöl a bírálók
véleménye a következő:
\

Tekintetes Kar!
Beérkezésük sorrendje szerint a jogbölcseletből
kitűzött pályakérdésre hat pályamunka^ érkezett b e :
1. 742. sz. a. „Spencer" jeligéjű.
2. 751. sz. a. „Nam ut omnia bene sint, fieri
non potest, nisi omnes boni sint“ jeligéjű.
3. 752. sz. a. jeligéje: „Van egy adó, a mit
az ember nagyobb szabályossággal fizet, mint bármi
mást és ez az, a mit a bűnnek fizet".
4. 753. sz. a. jeligéje: „Pánta rhei, kai chórei".
5. 754. sz. a. jeligéje: „Nem önmagáért ku
tatjuk a rosszat, hanem hogy a jót teremtsük és
óvjuk meg vele".
.
6. 756. sz. a. jeligéje: „Prevention is better,
then crime".
I. A 751. számú és „Spencer" jeligéjű 162 igen
ritkán írt oldalra terjedő dolgozat és igen kevés
forrás felhasználásával készült. Az idézett forrás
munkák túlnyomó részét pályázó nem ismeri erede
tiben, hanem csak egy-két munka nyomán idéz.
Arra sem fordított különösebb fáradságot, hogy e
másoktól vett adatokat behatóbban feldolgozta volna
és legalább részben önálló szempontok szerint érté
kesítette volna azokat. Közöl ugyan nehány magyar
statisztikai adatot is, de csak nyersen állítja azokat
oda. Nem fordít gondot a számok magyarázatára és
még az sem indítja behatóbb fejtegetésekre, ha a

I
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számok mást bizonyítanak, mint a minek bizonyí
tását szerző tőlük várja.
A 754. sz. „Nem önmagáért kutatjuk a rosszat,
stb. “ jeligéjű dolgozat, a mely 171 gépírásos oldalra
terjed, igen értelmes munka s társai közül a leghe
lyesebben ragadja meg a kitűzött kérdést. Míg a
többiek túlságos tért szentelnek az irodalomtörté
netnek, e dolgozat szerzője igen helyesen a ter
melés és fogyasztás mai rendjéből kiindulva igyekszik
megoldani a gazdasági rendnek a kriminalitásra gya
korolt hatását. Megoldásai is túlnyomókig helyesek,
csak azt kell a dolgozatban kifogásolnunk, hogy
Bonger-nak Criminalité et conditions économiques
czímű nagyszabású munkája által túlságosan befolyásoltatta magát s így szerző nagyon is homo unius
libri-nek jelentkezik.
A 752. sz. „Van egy adó, a mit az ember
nagyobb szabályossággal fizet, stb.“ jeligéjű dol
gozat, a mely 160 lapra terjed, derekas igyekezetről
tesz tanúságot. Ugyán kevésbé kerek az előbbi dol
gozatnál és kevésbé mélyreható a kívánt összefüg
gés kimutatásában, de többoldalú tájékozottságról
tesz tanúságot és nagyobb törekvést mutat arra,
hogy a maga útján jusson czélhoz. Igyekezete azon
ban igen sokszor nem párosúl elég kitartással, a
mennyiben munkája számos helyén egy-két adatból
von le elsietett generalizácziókat.
A 756. sz. „Prevention is better, then crime“
jeligéjű s 192 oldalra terjedő dolgozat aránytalanig
osztja be tárgyát, amennyiben a munka bevezető
része az egésznek egy harmadát teszi ki. Szerzője
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önálló ítéletekre törekszik, ez azonban jobban sikerűi
neki ott, a hol induktív adatokra épít, mint a hol
— sokszor fellengős — okoskodások útján halad.
Következtetéseiben józanságot árúi el ugyan, de
egyúttal sok ingadozást és határozatlanságot. Min
denesetre azonban gondolkozó ember munkájával
van dolgunk. Érdeme, hogy a magyar bűnügyi sta
tisztikában igen tájékozott. A "munka egyes részei
nincsenek egyenlő gonddal kidolgozva. így a férfi
és a nő kriminalitásának egybevetése igen felületes,
míg az ifjúkoriakkal foglalkozó rész bizonyítja, hogy
szerző behatóbban is képes egyes kérdések tisz
tázására.
Legterjedelmesebb a 751. sz. „Nam ut omnia
bene sint“ jeligéjű pályamunka, a mely 300 oldalra
terjed. A munka azt a nem éppen szerencsésnek
mondható rendszert követi, hogy az irodalom ismer
tetésének formájában tárgyalja az egész kérdést. Nem
foglalkozik a kérdésekkel logikai sorrendben és nem
egyes kérdések köré csoportosítja az írók vélemé
nyét és az illető kérdésre vonatkozó adatokat, hanem
az írókat veszi sorba és a statisztikai adatokat is
mindig az illető író ismertetése közben említi, a ki
azokat összeállította. így természetesen szétfolyóvá
kellett válnia a dolgozatnak és az önállóságról szerző
már eleve is lemondott, a mikor ezt az útat válasz
totta. Viszont a tekintetben elismerést érdemel, hogy
az irodalomban azután igen alapos tájékozást szer
zett és hogy gyakran eredetiben ismerkedett meg
az irodalom számos nevezetesebb termékeivel és igen
jó összeállítást nyújtott. Szerző tehát a dolog köny-
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nyebb végét választotta, a midőn a rendszeres tár- _
gyalást mellőzte, de ezt a hiányt viszont az iroda
lomba való alapos behatolással igyekezett pótolni.
A 753. sz. „Pánta rhei“ jeligéjű dolgozat, a
mely 233 lapra terjed, társai között a legjobban
volt képes összeegyeztetni az irodalomban való tájé
kozódást a kérdés rendszeres tárgyalásával. Jól he
lyezi bele a kérdést a társadalomtudományok álta
lánosabb problémáiba és világosan jelöli meg beveze
tésében a helyes kiinduló pontokat, a mi öntudatos
munkálkodásra vall. Tanulmányaiból egységes szem
léletre volt képes emelkedni és ennek világánál a
terjedelmes tárgykört igen áttekinthetően tudta öszszefoglalni. Ügyesen választotta meg szempontjait.
Új adatok után ugyan nem kutatott, de az iroda
lomból mentetteket értelmesen felhasználta. Egyes
részeket ugyan nagyon elsietett, de egészben véve
szorgalmas munka, a melynek függelékét képező 3
nagy grafikai táblázat is szerző szorgalmát dicséri.
Kár, hogy a dolgozat bántóan pongyola stílusban
készült.
A fentiek alapján tiszteletteljes javaslatunk oda
irányúi, hogy a jutalomdíjat a „Pánta rhei“ czímii
munkának méltóztassék odaítélni, a „Nam ut omnia
bene sint“, „Prevention is better, then crime“ és
„Nem magáért kutatjuk a rosszat, stb.“ szorgalmi
díjban méltóztassék részesíteni.
A tekintetes karnak alázatos szolgái: dr. Somló
Bódog, dr. Lukács Adolf.
A kar a bíráló szaktanárok véleményét egy
hangúlag elfogadván, a pályadíjat a „Pánta rhei, kai
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chórei “ (Herakleitos) jeligével ellátott dolgozat szer
zőjének ítélte oda. A jeligés levél felbontatván, abból
Irk Albert IV. éves joghallgató neve tűnt elő.
A „Nam nt oinnia bene sint, stb.“ a „Nem
magáért kutatjuk a rosszat, stb.“ és a „Prevention
is better, then crime* jeligékkel ellátott pályadolgo
zatok egyenkint 50—50 korona szorgalmi díjban
részesíttettek. A jeligés levélkék felbontatván, azok
ból Bocskor Árpád, Pietsch Béla joghallgatók és
Varga Zsigmond bölcsészetkari hallgató nevei
tűntek elő.
A „Spencer" és a „Van egy adó, melyet az
ember nagyobb szabályossággal fizet, mint bármi
mást és ez az, a mit a bűnnek fizet" (Quetelet)
jeligékkel ellátott dolgozatok jeligés levélkéi a kar
színe előtt elégettettek.
III.
A politikából 5. szám alatti pályakérdésre
beérkezett 3 dolgozat felől a bírálók véleménye a
következő:
Tekintetes jog- és államtudományi Kar!
A politikából kitűzött pályázati kérdésre: „Mél

tatandó az általános szavazatjog fejlődése és
jelen állása", három pályamunka érkezett be és
pedig:
1. 708— 1906/7. jksz. alatt „Az általános sza
vazatjog fejlődésének és jelen állásának méltatása"
czítnen e jeligével: „Beválik-e vagy nem valamely
államban az ált. szavazati jog, stb." Terjedelme
147 oldal.
2. 741 — 1906.7. jksz. alatt „Az általános sza-
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vazatjog fejlődése és jelen állása “ czimen e jeligével:
„Tömösi“. Terjedelme 217 oldal.
3.
755— 1906/7. jksz. alatt „Az általános sza
vazatjog fejlődése és jelen állása“ czimen e jeligével:
„M nden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs “.
Terjedelme 172 oldal.
Mindhárom pályamunka a pályázók komoly
tanulmányairól, törekvéséről tesz tanúságot. Felada
tukat azonban nem fogták fel egyformán, illetve
nem mindegyikük vette figyelembe, hogy nemcsak
az általános választójog fejlődésének és jelen állá
sának előadása kívántatik meg, hanem ezen neve
zetes politikai intézmény méltatása is.
Az 1. alatti pályamunka szerzője helyesen fogta
fel a pályakérdést, a mennyiben nemcsak az álta
lános választójog fejlődését s jelen állását adja elő,
hanem kiterjed annak méltatására is. Ezen mélta
tásnál igyekszik a főkérdésnél maradni és nem öleli
fel mindama kérdéseket, melyek az általános választó
joggal kapcsolatosak ugyan, de magukban külön
tárgyalást igényelnek (érdekképviselet, többes sza
vazat stb.). Ennek következtében behatóbban vizs
gálhatta, méltathatta az általános választójog politikai
jelentőségét. A dolgozatban megvan a kellő rész
arányosság egyfelől a fejlődés és jelen helyzet elő
adása, másfelől a kritikai rész között. Irodalmi isme
retei megfelelők, előadása világos, gondos.
A 2. alatti pályamű, a mi az általános választó
jog fejlődését és jelen állását illeti, a legkiinerítőbb
mindhárom munkálat között. Nincs azonban kellő
tekintettel az intézmény méltatására. Az intézmény
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fejlődésének és jelen állásának előadásában főleg
Meyer G. ismert művének hatása alatt áll. Kétség
telen, hogy pályázó nagy szorgalommal s a mi az
intézmény fejlődését és jelen állását illeti, igen kime
rítően s helyes nyomokon járva írta meg munkáját.
Ha kellő figyelembe veszi a kritikai szempontot is,
az intézmény méltatására is jobban kiterjed, műve
minden tekintetben kifogástalan lett volna.
A 3. alatti pályaműtől sem vitatható el a derék
igyekezet. Nagy hibája azonban, hogy feladatát nem
fogta fel helyesen, miután az általános választójoggal
kapcsolatos, sőt tulajdonképen ide nem is tartozó
kérdésekre is kiterjed, a minek aztán az a követ
kezése, hogy az általános választójog fejlődése, állása
és méltatásával mindössze 80 oldalon foglalkozik,
a dolgozat másik, hasonló terjedelmű részét pedig
a fentemlített egyéb kérdések (többes szavazat,
kisebbségi képviselet, kötelező szavazás, a törvény
hozás közvetlen alakja, választókerületek stb.) tag
lalása teszi ki.
Mindezek alapján tisztelettel indítványozzuk,
hogy a tekintetes kar a pályadíjat az 1. és 2. alatt*
munkálatok közt, mint aránylag legjobbak közt, meg
osztani, a 3. alattit pedig, miután szerzőjének komoly
tudományos törekvése nyilvánvaló, fejtegetései álta
lában tanulmányra vallanak, szorgalmi díjban része
síteni méltóztassék.
Kolozsvár, 1907 május 14. A tekintetes karnak
alázatos szolgái: dr. Balogh Arthur, dr. Nagy Ernő.
A kar a bíráló szaktanárok véleményét egy
hangúlag elfogadván, a „Beválik-e vagy nem vala-
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mely államban az általános szavazati jog, stb.“ és a
„Szerzője Tömösi“ jeligékkel ellátott pályaművek
szerzőit egyenként 150— 150 korona pályadíjjal jutal
mazza. A jeligés levélkék felbontása után kitűnt,
hogy a dolgozatok szerzői Körtvélyesi Sándor jog
hallgató és ifj. Léber Gyula math. és term.-tud.
kari hallgató.
A „Minden ország támasza és talpköve a tiszta
erkölcs" czímü jeligével ellátott dolgozat szerzője
75 korona szorgalomdíjban részesíttetett. Szerzője
a jeligés levél tanúsága szerint Abrudbányai Ede
joghallgató.
IV.
A nemzetgazdaságtanból 6. szám alatt kitű
zött pályakérdésre beérkezett egy dolgozat felől a
bírálók véleménye a következő:
Tekintetes jog- és államtudományi Kar!
A nemzetgazdaságtanból kitűzött pályatételre,
mely a fogyasztó járadékának tanulmányozását és a
közgazdaságtan ez újabban felvetett érdekes fogalmá
nak elemzését kívánta meg a pályázótól, egy pálya
munka érkezett be „Marshall" jeligével. A pálya
munka tisztelettel alólírottaknak adatott ki bírálatra,
arról következőkben van szerencsénk véleményes
jelentésünket megtenni.
A 95 kis oldal terjedelmű dolgozat szerzője
nem sok szerencsével dolgozott. A nélkül fogott a
munkához, hogy tárgyával tisztában lett volna. Tudo
mányos elmélyedése pedig nem volt oly fokú, hogy
tanúlmányai közben a fogyasztó járadékának fogalma
helyesen és tisztán alakúihatott volna ki előtte. Vál-
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lalkozásának eredménytelenségén nem fogunk cso
dálkozni, ha azoknak a forrásmunkáknak a jegyzé
kén végigtekintünk, a melyek után dolgozott. E
munkák legtöbbje a feladat tárgyát nem is érinti;
azzal semmiféle összefüggésben sincs. A melyekben
pedig találhatott valamit tárgyáról, azok a munkák
a fogyasztó járadékának fogalmát egy egész közgaz
daságtani rendszer keretében odavetve csak éppen
megemlítik, mint az áralakulás egyik következmé
nyét, illetőleg kísérő tüneményét. De ebből is lát
hatta volna már szerző, hogy a mikor a fogyasztó
járadékáról beszélünk, a „járadék" kifejezéssel tulaj
donképen csak analógiát alkalmazunk és nem szabad
ott kereskednünk, a hol a szerző által „a termelő
járadékának" nevezett jelenségek lejátszódnak. Úgy
látszik, legtöbbet a Közgazdasági Lexikon egy
czikkéből merített, de e czikk túlrövid fogalmazá
sából sem értette meg tárgyát. Az első lépés, a
melyet feltétlenül meg kellett volna tennie, az lett
volna, hogy Marshall idevágó fejezeteit alaposan
tanulmányozza. (IV. kiadás 199— 208. és 528—536.
lapok.) Ezt annál is inkább megtehette volna, mert
hiszen Marshall könyve 1905 óta immár német
nyelven is olvasható. (165— 172. és 448—456.
lapok.) Itt megtanulta volna, hogy mit értünk a
fogyasztó járadéka alatt és itt talált volna elég anya
got, de támpontot is a további gondolkozásra.
Minthogy pályázó az eléje tűzött feladatot egy
általán nem oldotta meg, de meg mivel az eléje
tűzött feladat sem volt oly nehéz, hogy az „in
magnis et voluisse sat est" elvét alkalmazhatnod
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nem javasolhatjuk a t. Karnak, hogy a pályadíjat
adja ki pályázónak. Sőt a díj kiadását szorgalmi
díj alakjában sem javasolhatjuk. Dr. Navratil Ákos,
dr. Somló Bódog.
A kar a bírálók véleményét egyhangúlag ma
gáévá tevén, a „Marshall “ jeligével ellátott dolgozat
szerzőjét sem pályadíjban, sem pedig szorgalmi díj
ban nem részesíti. A jeligés levélkét a kar felbon
tatlanul megsemmisítette.

Az orvosi kar jelentése.
Tekintetes Egyetemi Tanács!
Az 1906/7. tanévre karunk Kolozsvár szab. kir.
város alapítványából 15 pályakérdést tűzött ki.
Április 15-ig 3 pályamunka nyujtatott be, még
pedig az általános kortanból, kórboncztanból, idegés elmegyógyászatból.
A szaktanároknak birálatos jelentéseit karunk
f. év április hó 26-án tartott VIII. rendes ülésében
tárgyalta s ezen jelentéseket egész terjedelmükben
elfogadván, az ezek alapján egyhangúlag hozott
határozatokat a következőkben terjeszti tisztelettel
a tek. tanács elé:
Tekintetes Orvoskari Tanártestület!
A f. 190'V?- tanulmányi évre karunkban az
ált. kortanból kitűzött pályakérdésre: „ Tanulmá-

nyoztassék saját kísérletek segítségével a hydraemia" „A munka nemesít" jeligével egy pályamunka
adatott be 616— 1906/7. kari sz. a.
Birálatos jelentésünket a pályamunkáról a követ
kezőkben terjesztjük tisztelettel a Tekintetes Orvos
kari Tanártestület elébe.
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A dolgozat csinosan, tisztán van leírva. Terje
delme 87 kis 4-rét lap a tartalomjegyzékkel, a for
rásúi használt művek lajstromával, a 20 táblás ki
mutatással, meg a 30 grafikus táblával egyetemben.
A dolgozat I. része a bevezetés (1— 14 1.).
Ebben megállapítja a szerző a kísérleti tervet, a
tavalyi ugyanezzel a kérdéssel foglalkozott vizsgá
lódás eredményének figyelembe vételével. Neveze
tesen megállapodik arra nézve, hogy tartós hydraemia
előidézése czéljából vesegyúladást igyekszik támasz
tani, mivel vérbocsátással csak múló vérhígulást lehet
létrehozni. Kísérleti állatul a házi nyúlat választja,
az állatok testsúlya és hőmérséklete változásait gon
dos figyelemmel kiséri. Hydraemia kimutatására vér
sejt számlálást (Löte szerint) és fajsúly meghatározást
végez (Hammerschlag szerint). Birálgatja az erre
szolgáló módszereket.
A II. részben azokat a kísérleteket ismerteti
tüzetesen, a melyekben vérbocsátással igyekezett
hydraemiát előidézni. Megállapítja, hogy kevés (4 gr.)
vér kibocsátása nem okoz kimutatható vérhígulást.
A számítás alapján föltételezett vérmennyiség V5
részének kibocsátása szükséges, hogy egy milliónyi
csökkenés álljon be a vörös vértestek számában. Ha
körülbelül fele vérét kibocsátotta az állatnak, igen
szembeötlő hydraemia keletkezett, de 12— 14 nap
múlva helyreállott a rendes állapot.
Összevetvén a saját kísérleteit a tavalyi e fajta
kísérletekkel, az eredményt mindén lényeges tekin
tetben megegyezőnek állapítja meg.
A III. részben a vesegyúladás és hydraemia
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összefüggésének rövid ismertetése után vesegyúladás
előidézését czélzó kísérleteit írja le tüzetesen a szerző.
Aristolochia-kivonat, uranum-nitricum és calomcl kü
lönböző adagaival idézett elő különböző fokú vese
lobot összesen tizenhárom kísérletben. A kísérletek
egy részében egyszersmint 60—65 kcm vizet is jutta
tott be a gyomorba a vérhígítás fokozása czéljából.
A kísérletek végső eredményéül megállapítja
szerző, hogy ha aristolochia kivonatát egy magában
alkalmazza bőr alá fecskendés alakjában megfelelő
adagban, szembetűnő vesegyúladás keletkezik és a
gyúladással arányosan fokozódó hydraemia. Ellen
ben, ha egyszersmint vizet is adott be, az enyhébb
fokú vesegyúladás mellett a hydraemia is kevésbé
voit szembeötlő.
Uran-nitrattal igen szembetűnő vesegyúladást
és véres hydropsot sikerűit előidéznie Szerzőnek
már kis adagban is, de hydraemia legfölebb csak a
halál előtt kevéssel volt kimutatható.
Calomellel — szerző tapasztalata szerint —
talán legkönnyebben lehet hydraemiát előidézni az
állat halála nélkül. Tartósabb csak akkor lesz a vér
változás, ha kisebb a méreg adaga: Szerző egyik
kísérletében pl. 25— 25 mgr. két egymás után követ
kező nap.
E vázlatos ismertetés szerint a Szerző komoly
igyekezettel törekedett feldolgozni a kérdést. Számos
kísérletet tett, az állatokat a kísérletek alatt tüzete
sen megfigyelve s a lelkiismeretes pontossággal meg
állapított kísérleti adatokat táblás kimutatásban egy
más mellé foglalta, sőt még grafikus görbékkel is
4
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szemlélteti a fő eredményeket, annak jeléül, hogy
a tárgygyal szeretettel foglalkozott. Számos becses
adatot is szolgáltat a tárgy kísérleti ismeretéhez. Tisz
telettel javasoljuk azért a Tekintetes Orvoskari Tanár
testületnek, hogy a kitűzött jutalmat méltóztassék
odaítélni a mű szerzőjének, s ha a rendelkezésre
álló összegből telik, szorgalmi díj czímén száz koro
nával méltóztassék megtoldani a pályadíjat.
Kolozsvár, 1907 április 26. A Tekintetes Orvos
kari Tanártestületnek alázatos szolgái: dr. Lőte József
szakbíráló, Rigler Gusztáv.
Ezen bírálatos jelentést elfogadva, a Kar „A
munka nemesít" jeligéjű pályamunkának a 100 korona
szorgalmi díjat 100 korona felüljutalmazással kiadni
határozza. A jeligés levél fölbontatván, kitűnt, hogy
a nyertes Gergely Endre és Magyart Ferencz IV.
é. orvostanhallgatók.
Tekintetes Orvoskari Tanártestület!
Az ideg- és elmegyógyászatból az 1906/7. tan
évre kitűzött pályakérdésekre 616— 1906/7. szám
alatt egy pályamunka érkezett. Pályakérdésként sze
repelt: „ Vizsgáltassanak meg épesziieknél, ideg

es elmebetegeknél összehasonlításban a különböző
lelki reakczió-idők pihent és fáradt állapotban,
fürdőzés előtt és után, valamint alkohol vagy
más gyógyszerek behatása alatt. “ Jutalma 100
korona.
A pályamunka „ Kísérletezéssel és méréssel maga
az élet titka is megközelíthető" czímű jeligével van
ellátva, 100 negyedrét oldalra jól olvashatóan van
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írva, 24 számsorozatos nagy táblával, 1 ábrával és
4 grafikus rajzzal kiegészítve.
Pályázó két részre osztotta munkáját. Az egyik
ben az alkohol hatása alatt, a másikban az álommal
kapcsolatosan mutatkozó reakczió-időváltozásokról
számol el. Bevezetésül az alkoholkérdés állásáról, a
reakczió-idők mérésének jelentőségéről és a kísér
leti berendezésről tesz jelentést. Befejezésül pedig
az ide vonatkozó irodalmat sorolja fel.
Az alkohol hatását illetőleg a szerző bő olva
sottságot árul el. Ezen előtanulmánya, a mely az
irodalom adatait s nézeteit foglalja magában, 41
oldalt tölt be a munka lényegbeli részének rovására.
Ezzel szemben az álom tényére s hatására kiterjedőleg éppen semmi előtanulmánya nincsen.
A pályakérdés terjedelme kizárja — egyetlen
munka keretében — a kérdés minden részével való
kimerítő foglalkozást. Helyeselhető tehát azon törek
vés, a mely inkább kevesebbet, mint felületeset
igyekszik nyújtani és kizárólag az alkohol meg az
alvás reakczió-időbeli hatásainak megmérésére szorít
kozik. Ezen helyes eljárását megindokolni azonban
elmulasztja, valamint azt is, miért választotta a fáradt
és a pihent reakczió-idők mérésénél az alvás előtti
meg az alvás utáni lelki állapotokat?
Az alkoholnak a reakczió-időre gyakorolt hatá
sát illetőleg különbséget tesz az érzéki (sensorius)
és a mozgásbeli (muscularis) reakczió-forma között,
a mely egyénenként és a figyelem irányulása szerint
változik. Azonkívül tekintettel van még az alkohol
nak a vizeletben való megjelenésére is, az eílenőr4*
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zést jodoform-próbával végezve. Kísérleti berende
zésűi a Hipp-féle órát használja, a mely az időt
ezredrész másodperczekben mutatja. Reakczió-kiváltó
inger gyanánt hol márványlapra, hol vattára leeső
fémgolyó hangját használta. A golyó esését ejtő-gép
segedelmével, villamos árammal önmaga indította
meg. A reakcziót a kísérleti egyén jobb kezével,
az áramzáró kulcs eleresztése útján eszközöltette. Az
áram-feszültséget voltaméterrel állapította meg. Az
áramirányt kommutátorral váltogatta. Az áram erős
ségét reostattal szabályozta. Ezen kísérleti berende
zést a mellékelt ábrán nagyban is szemlélteti.
Hogy a begyakorlás és a személyi eltérések
okozta hibákat elkerülje, minden egyes kísérleti
egyénnél nagyszámú, átlag 100- 150 mérést eszkö
zölt, összesen 2000 alkoholos mérést, nem számítva
a sikertelen eseteket. Minden mérés-sorozatnak 5-ös,
majd 25-ös átlagait kiszámította. Megállapította min
denekelőtt a kísérleti egyén rendes reakczió-ídejét,
valamint azt is, vájjon érzéki avagy mozgásbeli reakczió-időt mutat-e? Azután hozzáfogott az alkoholada
goláshoz. A 9 6 'V o - o s alkoholt két rész vízzel és kevés
málna-szörppel hígítva adta, úgy hogy e folyadékból
4 0 —60 gramm, a szokásos mértékletes fogyasztás
mennyiségének megfeleljen. Az alkohol bevétele után
azonnal megkezdette a méréseket és azokat minden
25 mérés után 5 — 10 percznyi szünettel, 1—2 órán
át folytatta, kikerülve ezáltal a fáradás zavaró befo
lyását. Több óra lefolyása után újra ismételte a mérése
ket, hogy esetleges késői hatásokról is nyerjen tudo
mást. E mellett külön vizsgálta az alkoholtól tartózkodó
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(abstinens) és külön a mérsékelten ívó egyéneket.
A hol mozgásbeli reakcziót talált, ott meghatározta
az érzéki reakczió-időt is. A vizsgálatot kiterjesztette
nehény idegbajos egyénre is. A 20 táblán össze
állított 2000 mérésnek eredményeit a következő pon
tokba foglalja össze:
1. A közepes mennyiségű alkohol hatására a
reakczió-idő kezdetben rövidül. E rövidülés azonban
csak érzéki reakczióval bíró egyéneknél lép fel.
2. E rövidülés oka a reakcziónak mozgásbelivé
való átváltozásában keresendő.
3. Mozgásbeli reakczióval biró egyéneknél a
kezdeti rövidülés nem mutatkozik.
4. Az alkoholnak a reakczió-időre gyakorolt
hatása megelőzi annak a vizeletben való kimntathatóságát.
E mellett a reakczió-időnek alkohol okozta
későbbi meghosszabbodását is megtalálta, de ezen
eredményt a fenti összegezésbe nem foglalta bele.
Az álom behatása alatt beálló reakczió-időváltozások ugyanazon kísérleti berendezés mellett lettek
megmérve. 800 kísérletről számol el. Azokat részint
elalvás előtt, részint felébredés után végezte.
Eredményei a következők:
1. Az elalvást megelőző álmosság idejében a
reakczió-idő nő, de nem egyenes, hanem hnllámzatos
vonalban.
■
2. Az ébredés után közvetlenül a reakczió-idők
még a normálisnál is kisebb ingadozásokat mutatnak.
Ezen eredményeket grafikus rajzokban is be
mutatja.
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A pályamunka érdeme a kísérleti feltételek meg
választása és a tömeges mérések türelmes végrehaj
tása. Ö mutatja ki először hasonló kísérletek sorában
az érzéki és a mozgásbeli reakczió-idők egymásközötti különbségét. Ö találta meg először, hogy az
érzéki formának a mozgásbelibe való átmenetele okozza
a kezdeti reakczió rövidülését. Az álom hatásával
kapcsolatban pedig ilynemű kísérletek ő előtte mások
által egyáltalában még nem végeztettek. Elég adatot
is gyűjtött volna, de azokat ki nem aknázta. Az
abstinálók és a rendesen ivók, az egészségesek és
az idegbajosok reakczió-idejének egymástól eltérő
magatartásáról nem beszél. A rendes és az alkoho
los, vagy a rendes és az álombéli reakczió-idők hul
lámzásait egymással nem hasonlítja össze. A reakczióidő meghosszabbodásának tartamát alkohol-hatásnál,
úgyszintén annak kezdési időpontját az elálmosodásnál nem keresi. Az alkoholok kezdeti reakczió-rövidűlés tartamát meg nem állapítja. A lefekvési időnek
befolyását a reakczió-időre nem kutatja, stb. szóval
a kezébe került anyagot kellőképpen nem értékesíti,
sem e mulasztást nem igazolja. Mindezeket pedig
a gyűjtött adatokból részben kihámozhatta volna,
részben pótkísérletekkel tisztáznia lehetett volna. Az
álomkisérletek rövides összevonásából világosan lát
szik, hogy már kifogyott az időből.
A pályázati munka a felsorolt fogyatékosságok
daczára értékes anyagot nyújt, kitartó szorgalomról
és fáradtságot nem kímélő igyekezetről tesz tanúsá
got. Minthogy egészen új adatokat is vet a felszínre,
javasoljuk, hogy a „ Kísérletezéssel és méréssel maga

az élet titka is megközelíthető" jeligés pályamunka
szerzőjének a 100 koronás jutalomdíj kiadassék, sőt
az, tekintettel az adatgyűjtésnek sok időt, vesződést
és fáradtságot igénylő nehézségeire, a közel 3000
mérés nagy számára, az álom-kísérleteknek éjjeli mun
kájára, még 100 koronával fölűljutalmaztassék.
Kolozsvár, 1907. évi április hó 26.-án. dr. Lechner Károly bíráló, dr. Kenyeres Balázs.
Ezen bírálatos jelentést karunk egyhangúlag
elfogadta és a „ Kísérletezéssel és méréssel maga az
élet titka is megközelíthető" jeligéjű pályamunkát
a 100 korona jutalomdíj mellett még 100 korona
felűljutalmazásra érdemesítette. A jeligés levél felbon
tatván, kitűnt, hogy a nyertes munka szerzője: Tömör
Ernő V. é. orvostan-hallgató.
Tekintetes Tanártestület!
A kórboncztanból az 1906/7. tanévre a követ
kező pályakérdés volt kitűzve: „Saját vizsgálatok

alapján igyekezzék pályázó véleményt alkotni a
rákos daganatokban leirt állítólagos parasiták
természetére nézve.” Beérkezett egy pályamunka
„Mátyás király" jeligével.
A dolgozat 79 negyedrét oldalra terjed, 6 színes
rajzzal a szöveg közt; mellékelve van hozzá 44 gór
csői készítmény, melyek laphámrákok, mirigy- és
hengerhánnákok különböző eseteiből valók.
Szerző mindenekelőtt kiemeli, mily sok előis
meretet és sokféle technikai jártasságot kivárnia a
kitűzött kérdés alapos tanulmányozása, azután szem
lét tartva a daganatok keletkezésének különböző
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elméletei fölött, áttér a daganatokban leírt élősdiek
ismertetésére. Az Adamkiewicz-féle nézetet, a mely
szerint a ráksejtek maguk is parasiták volnának, csak
futólag érinti, épp így a baktériumok szerepének a
rák képződésénél is csak pár lapot szentel, ellenben
meglehetős behatóan, mintegy 50 oldalon tárgyalja
a protozoonokat, mint a rák állítólagos okozóit.
Ezen, a munka zömét tevő részben párhuzamba
állítja a coccidiumok fejlődési alakjait a rák-parasiták
gyanánt leirt képletekkel, majd saját készítményei
és rajzai nyomán részletesen tárgyalja a laphámrákokban előforduló ú. n. sporozoita és zooita alako
kat, a melyeket sejtelfajulási termékeknek tart s
különösen a hyalinos elfajuláshoz csatlakozó elszarnsodásból igyekszik magyarázni ezek gömbalakját és
az őket körülvevő hézagokat. Az Unna által leírt
x sejteket Unna festési módszerével tanulmányozta,
azonban erre vonatkozó vizsgálatai nem elég számo
sak és állásfoglalása sem szerencsés.
Vizsgálatainak egy másik része a hengerhám
és mirigyhámrákokban leírt Pliinmer-testekre vonat
kozik, a melyeknek alaki viszonyait, festődését főleg
Apolant dolgozata nyomán írja le. Szerző maga is
megtalálta ezen madárszemhez hasonlított alakokat
több emlő- és gyomorrákban, s miután a ráksejtek
ből való fokozatos keletkezésüket látta, kétségbe
vonja, hogy ezek élősdiek lennének s hogy a rák
keletkezésére nézve valami jelentőségük lenne. Hogy
a leirt alakok a eoccidiumoktól mennyire különböz
nek, azt házi nyúl-májban talált psorospermium-csomók metszeteivel igazolja, melyeket szintén mellékel.
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A protozoonok után már aránylag röviden végez
a sarjadzó gombákkal. Ezekhez hasonló alakok szerinte
basophil sejtelfajulási termékekből keletkeznek. Saníelice nyomán megkísértette narancslevélből kitenyész
teni a sarjadzó gombákat, s azok szintenyészetével
nyulakat oltott be, de daganatot ily módon nem
tudott előidézni.
Ezek után a kérdésben folytatott vizsgálatait és
tanulmányait akként foglalja össze, hogy az állítóla
gos rákparasiták kórokozó jelentősége nem tekinthető
bebizonyítottunk.
A mint látjuk, a szerző a rákparasitákról szóló,
már igen kiterjedt és sokfelé elágazó vizsgálatok érté
két több irányban kísértette meg saját vizsgálatai
alapján ellenőrizni, hogy ezen igyekezetét aránylag
kevés siker koronázta, az nemcsak a feladat nehéz
ségén, hanem főleg azon is múlt, hogy nagyon is
sok oldalról próbálkozott, nem eléggé rendszeresen
vizsgált, s ezért mindenről csak felületes képet alkot
hatott magának.
Dolgozatából látszik ugyan, hogy elég sokat
olvasott, s kezdő létére meglehetős tájékozást szer
zett a legfontosabb munkákról, de saját vizsgálatainak
száma csekély, s különösen azokat a technikai, fes
tési eljárásokat, a melyekre az egyes szerzők a rákparasitáknak tartott képletek kimutatásánál súlyt helyez
nek, nem alkalmazta elég következetességgel. Főleg
a sarjadzó gombákról szóló részben tűnik fel a szerző
saját vizsgálatainak elégtelensége, a nem sokat mondó
pár kísérlet helyett helyesebb lett volna nagyobb
Számú rákos daganatot metszetekben sarjadzó gom-
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bakra átvizsgálni. Hogy a rákparasiták valódi érté
kének elbírálásánál főképpen olvasmányainak behatása
alatt áll s bizonyítékait is főleg azokból meríti, az kez
dőnél nem csodálható. Épp úgy kezdőre vallanak az
okoskodásban gyakran előforduló botlások, elhamarko
dott ítéletek, a melyeknél nem ritkán bizonyítékul
használ fel olyasmit, a mi maga is bizonyításra szőrül.
Így pl. egy helyen azt mondja, hogy egy ajakrák
ból csakis coccusokat tudott kitenyészteni, tehát olyan
baktériumokat, a melyek állatba oltva csakis pyaemiát
okoztak volna.
Nem soroljuk fel mindezeket a részben nem
eléggé kiforrott természettudományi gondolkodásból,
részint talán elsietésből származó hiányosságokat, a
melyekkel szemben el kell ismerni, hogy a szerző
becsületesen törekedett ezen bonyolult kérdésben
eligazodni s hogy legalább annak legfontosabb részé
hez, a protozoon-ehnélethez saját készítményei alap
ján tud hozzászólni. A szöveti képek megítélésében
elég jártasnak mutatkozik, színes rajzai ügyesek, jel
legzetesek.
Ezen jó tulajdonságok alapján nem lehet a szer
zőtől a tudományos munkásságra valló komoly törek
vést elvitatni, s azért a felsorolt hiányok daczára,
inkább buzditásúl a jövőre, a pályadíj kiadását hoz
zuk javaslatba.
Kolozsvárt, 1907 április 26. Dr. Buday Kál
mán, dr. Lőte József.
Ezen bírálatos jelentést karunk egyhangúlag
elfogadta és a „Mátyás király“ jeligéjű pályaműn-
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kának oda Ítéli a 100 koronás pályadijat. A jeligés
levél fölbontatván, kitűnt, hogy a nyertes munka
szerzője Eisler Arthur III. é. orvostan-hallgató.
Kelt Kolozsvárt az orvosi karnak 1907 április
hó 26.-án tartott VlII-ik rendes üléséből. Dr. Rigler Gusztáv , e. i. dékán.

A bölcsészet-, nyelv- és történet
tudományi kar jelentése.
Tekintetes Egyetemi Tanács!
A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
az 1906/7. tanévre Kolozsvár sz. kir. város alapít
ványából 8 pályakérdést tűzött ki. Ezek közűi 5
kérdésre 6 pályamunka érkezett be.
Karunk folyó évi május hó 7.-én tartott Vili.
rendes ülésében a pályamunkák felett döntött és a
pályamunkákról szóló részletes bírálati jelentéseket
a kari határozatokkal együtt a következőkben ter
jeszti a tekintetes Tanács elé:
Tekintetes Kar!
A philosophia köréből az 1906/7. tanévre pálya
tételül ki volt tűzve: „Kant aesthetikai nézeteinek
összefüggő előadása* (a „Kr. dér Urtheilkraft“
alapján, figyelembe véve a „Beobachtungen über
das Gefiihl des Schönen u. Erhabenen" czímii érte
kezését). Beérkezett egy pályamunka ezen jelige
alatt: „A világ sem nem jó, sem nem rossz, a gon
dolkodás-teszi azzá" (Shakespeare, Hamlet). A munka
185 lapra terjed s el van látva egy tartalomjegy
zékkel és a felhasznált forrásművek sorozatával.
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A pályatétel intentiója az volt, hogy a dolgozó
Kant aesthetikai nézeteit alapelvük szerint rendsze
resen összeállítsa s így kerek képet adjon arról,
a mit Kant az aesthetika terén, maradandót vagy
mulandót, alkotott. Bírálatunk ennek folytán először
a szerző kezelési módját veszi szemügyre, azután
pedig megvizsgálja, mennyire értette meg Kantot
nyelvileg és tartalmilag?
I. Szerzőnk az „összefüggő előadás" követel
ményét félreértette. A helyett, hogy Kant tanait
rendszeresen csoportosítsa, azzal elégedett meg, hogy
Kant „Kritik dér Urtheilkraft" ez. munkáját lapróllapra követve kivonatozza s ugyanazon sorrendben
leközölje. Pedig maga látta helyesen (52. 1.), hogy
Kant tárgyalásánál „első sorban nem az aesthetika,
hanem az „izlési“ itélőerő bírálata" áll; s mégis
ezen úton követi előadását. Így történt azután, hogy
pl. az „aesth. ideát" a 117. lapon tárgyalja, pedig
helye már a 61. 1. lett volna; hogy a 42. 1. nem
fejtegeti az „izlés“ kérdését, a hová rendszeresen
tartozott volna, hanem a 113. l.-ra teszi és ismétli
a 154. s k. lapokon, úgy hogy az Ízlés kérdése,
úgy mint Kantnál, több helyen van elszórva. Ebből
magyarázható továbbá, hogy a 90. lapon gondolja
„a legalkalmasabbnak megemlékeznünk a „Beobachtm igeir ez. értekezésről, mint „függelékről", pedig
ezt mint első lépést a jól megalkotott bevezetésben
kellett volna felhasználnia.
Szerzőnek tehát a „feldolgozásról" általában s
annak módszeréről téves a fogalma. Kivonatozás
még nem teszi; annál kevésbé olyan excerptum,
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mely sokszor minden átmenet nélkül, többnyire az
író szavaival, állítja össze az idegen nézeteket. Innen
eredt szerző munkájának szakgatottsága, a melynek
kiváló esetét a 135. lapon adja, hol a művészetek
becséről szól s közbeveti, mint valami mellékest,
Kant Urth. 52.-böl a művészetek egyesítéséről szóló
nézeteket. Pedig az aesthetikában ez igen nevezetes
eredményekkel járó kérdés. Még azt a fáradságot
sem veszi magának, hogy a tagolás czéljából leg
alább számozná a szakokat, a mint Kant teszi, pl. a
művészeteknél 128. vagy 138. 1. Ép’ úgy mellőzi az
idézést minden helyen, a hol Kantot magát felhozza.
Mindezekből azon benyomást nyertük, hogy
szerző a feladatot nem értette meg, a tárgyalást
helytelen módszerrel végezte s áttekinthető „össze
függő “ előadás helyett szakgatott, ide-oda ugráló,
hézagos excerptumot adott, mely kétségessé teszi:
vájjon a szerző egyáltalában belehatolt-e Kant gon
dolatainak kapcsolatába ?
#
II. Ezen kételyt fokozza azon körülmény, hogy
a szerző 1. Kant szavait sokszor tévesen fordítja
és 2. gondolatait számos helyen egyenesen félreérti.
1. A német kifejezés helytelen fordítását, úgy
látszik, nem annyira a német nyelv nem értése,
mint inkább felületes, siető olvasása s így a dol
gozás hanyagsága és gondatlansága okozta. A nagy
számú tévedésekből elég lesz a következőket be
mutatni :
35. 1. „a tetszés anyagául számítani" Kantnál
113. 1. „zum Maszstabe (tehát nem „Masse")
seines Beyfalles maciit";
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20. 1. „figyelem" — „Achtung" (tisztelet)
helyett;
33. 1. „a nélkül, hogy a czél valamely alapon
állana" — Kant: „ölnie dass wir ihr einen Zweck
znm Grunde légén";
65. 1. „kedv" — „Wohlgefallen" helyett, sőt
„kedv" — „negative Lust" is ti. o . ; — u. o. „az
életvágy érzetét ébreszti fel" — „Gefiihl dér Beförderung des Lebens";
66. 1. „czéltalan" — „zweckwidrig"; „mérhetet
len" — „nnangemessen";
77. 1. „Vorstellnng" — „előállítás" (képezés
helyett);
69. 1. „képzelő erő" — K.-nál: „Erkentnissvermögen “ ;
116. 1. „mulatnak a köznapi tapasztalaton" —
K.-nál: „wir unterhalten uns mit ihr (dér Einbildungskraft), wo uns die Erfahrung zu alltaglich
vorkom m t";
117. 1. „az ily képzeteket a képzelő erő ideái
nak nevezzük" — Kant: „maii kann dergleichen
Vorstellungen dér Einbildungskraft Ideen nennen";
118. 1. „van alája vetve" — Kant (p. 303.):
„untergelegt wird" (azaz helyébe téve!) — az egész
passust azért félre is érti;
119. 1. „ily tökéletes alakban példátlan“ —
Kant: „für die sich kein Ausdruck findet";
129. 1. „foglalkozás" — Kant: „Gescháft"
(ügy);
159. 1. „meghatározási alap" — „Bestimmungsgrund dieser Urtheils" (azaz egyszerűen indító ok).
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Számtalan ilyen botlás aztán azt eredményezi,
hogy állításai pontatlanok, sokszor érthetetlenek, a
minek egyenkénti felsorolása igen sok hiábavaló
munkával járna s azért mellőzhető.
2. Magát Kantot pedig ugyanezen okból sok
szor félreérti, sőt egyenesen az ellenkezőt hozza

ki szavaiból.
Egy-két eset álljon itt jellemzőül:
26. 1. „a logikai ítélet mindenkor egyes ítélet";
Kant: „in Ansehung dér logischen Quantitat sind
allé Geschmacksurtheile einzelne Urtheile“, a mi
nyilván egészen m ás;
31. 1. „a czél valamely érdek tárgya s ez annak
oka“ — Kantnál: „Zweck ist dér Gegenstand eines
Begriffes, sofern dieser als die Ursache von jenem
angesehen wird“ (p. 106.);
32. 1. a czélszerűségről, egészen érthetetlen;
ugyanilyen a 33. 1. is ;
34. 1. „a gyakorlati ész kritikájában az akarat
meghatározását a szabadság fogalmából vezette
le“ — Kant: „Zwar habén wir in dér Critik dér
pract. Vft. wirklich das Gefiihl dér Achtung von
allgemeinen sittl. Begriffen a priori abgeleitet";
77. 1. „a szépnél a képzelő erő és ész ellen
téte által jön létre a kedélyerők subjectiv czélszerüsége“, mely hamis tétel lehetőségét megmagyarázza
Kantnak mondata, melyből a közbeeső passust szerző
elhagyta: „sowie Einb. kraft u. Verstand in dér
Beurtheilung des Schönen durch ihre Einhelligkeit,
so bringen Einb. kr. u. Vernunft hier durch ihreu
Widerstreit subjective Zweckmüssigkeit dér Gemüths-
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krafte hervor“. Tehát éppen az ellenkezőt mondja,
mint Kant;
123. 1. „oly hibákban, melyek nem kerülték
el ugyan a mester figyelmét, de nem lettek volna
helyrehozhatók a gondolat gyöngítése nélkül" —
Kant (p. 311.); „was das Génié als Missgestalt nnr
hat znlassen mtissen, weil es sich, ohne die Idee zn
schwáchen, nicht wohl wegschaffen liess". Ezen
eredeti szöveg nélkül bajosan érti meg az olvasó,
mit akar a szerző m ondani;
143. 1. „(változások), melyek az indulattal öszszeköttetésben állanak, de aesthetikai ideákat nem
ébresztenek", — Kantnál p. 338. „dérén jede ihre
Beziehung auf Affect, aber ohne den Grad eines
Affects hat, und aesth. Ideen regemacht", a mit p.
339. is világossá tesz;
143. 1. milyen homályosan mondja szerző:
„mind a zene, mind a nevetséges tárgyjáték (!)
egyrészt az ideákkal, másrészt az értelmi képze
tekkel való játék, a nélkül, hogy ideákat vagy gon
dolatokat keltene". Érthetővé lesz azonban, ha Kant
ezen mondatát megolvassuk (p. 339.): „Hingegen
Musik u. Stoff zum Lachen sind zweierlei Arten des
Spiels mit aesth. Ideen, oder auch Verstandesvorstellungen, wodurch am Ende nichts gedacht wird“ ;
133. 1. „az érzelmek szép játékának művészete
nem egyéb, mint az érzéki hangulat különböző
fokainak aránya. Ez arány tónusát az érzelem
adja “. Ez sem érthető Kant nélkül (p. 323.): „die
Kunst des schönen Spiels dér Empfindungen . , .
kann nichts anderes, als die Proportion dér ver5

‘schiedenen Grade dér Stimmung (Spannung) des
Sinnes, dem die Einpfindung angehört, d. i. den
Tón desselben, betreffen “ — tehát erre vonatkozik,
nem azonos vele;
130. 1. „(templomoknál stb.) a használat a
főczél, mely miatt az aesthetikai idea korlátozást
szenved" — Kantnál: „worauf als Bedingung die
aesthetischen Ideen eingeschránkt werden “ ;
116. 1. „ez (Vorst. dér Einbildgkr.) az ész
beli idea pendantja, mely a fogalommal igen, de
a szemlélettel nem lehet adaequat" — ezt is csak
Kant segítségével érthetjük, ki azt mondja (p. 302.):
„Mán sieht leicht, dass sie das Gegenstiick (Pendant) von einer Vernunftidee sei, welche umgekehrt ein Begriff ist, dem keine Anschanung . . .
adaequat sein kann“. Látszik, hogy az egészet csak
felületesen olvasta;
118. 1. „melyek nem ábrázolnak ugyan kép
zetet, de kifejezik annak követelményeit s más . . .
rokonságát" — Kantnál (p. 304.): „welche nicht
die Darstellung eines gegebenen Begriffs selber
ausmachen, sondern n u r .. . die dainit verknüpften
Folgen u. die Verwandtschaft derselben mit andern
ausdriicken". Szerző fordításából bizonyára senki
sem ismerne reá az „aesth. attribútum “ fogalmára;
42. 1. „bár az aesthetikai ítélethez kell értelem,
de nem mint ismerő képesség, hanem mint a tárgy
nak és képzetének a subjectumhoz való viszony
szerint való meghatározója". Kant (p. 124.): „obgleich zum . . . aesth. Urtheile auch . . . Verstand
gehört, so gehört er zu demselbe docli nicht als
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Vermögen dér Erkenntniss eines Gegenstandes,
sondern dér Bestimmung desselben u. seiner Vorslellung, nach dem Verháltniss desselben auf das
Subject u. elessen inneres Gefiihl".
Ezen utolsó idézettel, mely egyúttal jellemző
példája a szerző stílusának is, bezárjuk a tévedések
felsorolását, bár egész csomót lehetne még felhozni.
111. Szerzőnk a munkához bevezetésül Kant
észbírálatának áttekintését adja, mely ép’ oly nehéz
kes, mint a dolgozat többi része, de legalább nem
téves. Történelmi tévedéseit nem szükséges részle
tesen felhozni, mert a dologra nézve nem fontosak.
Mégis egy-kettőre ráutalunk. Szerinte Baumgarten
vezette volna be az aesthetikába a művészetet, pedig
(hogy másokról hallgassunk) Batteux már 1746-ban
a művészetek közös elvét is keresi. Ugyancsak róla
p. 176. emlegeti, hogy „aesthetika alatt a szép
filosofidjátu értette, holott Baumgarten műve 1.
§-ban „aesthetica = scientia cognitionis sensitivae".
Ugyancsak neki tulajdonítja, hogy a phantasia kér
dését ő vetette fel az aesthetikában (p. 183.), pedig
a főindítás Giamb. Vicotól eredt 1725-ben. Hogy
Kant „a phantasia szerepét jól látta" — az igaz;
kár, hogy a szerző ezt szintén nem látta s ki nem
fejtette sehol. Herb. Spencer „játék“-elméletét kár
volt említeni is ezen összefüggésben; mert ez a
philosophus, ki még Schiller nevére sem „emléke
zett", egész mást ért a „játék" alatt s különben sem
volt soha a művészetről a legcsekélyebb sejtelme
sem. Hogy szerző mindenütt „szép művészetekről"
beszél, az csak annak jele, hogy ezen német elne5*
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vezés eredetét nem ismeri; nálunk a „Lohnkünste"
mindig „mesterségek“ voltak.
Mindezek alapján a munkában csak azt az igye
kezetei lehet dicsérni, mely a szerzőnek (a 184. 1.
szerint) „nem fáradtságot, hanem a mindennapiról
való megfeledkezést“ szerzett. Stilaris gyengesége,
a számos félreértés, melyet Kant szövegének olva
sásánál elkövetett, a felületes sietés, melylyel a kivo
natot összeállította s mely szinte élvezhetetlen, kínos
olvasmánynyá tette a munkát, a feltűnő zavarodott
ság az egész anyag feldolgozásában, a kezelési mód
szer eltévesztett volta — mindezek összevéve arra
vezettek, hogy. a tek. Karnak azt javasoljuk, ne adja

ki a philosophiai munkára kitűzött pályadijat a
szerzőnek.
Kolozsvár, 1907 május 4. A tek. Karnak kiváló
tisztelettel: dr. Böhtn Károly, dr. Schneller István.
A kar elhatározta, hogy a pályamunkát nem
díjazza s a jeligés levélkét felbontatlanul megsemmisíti.
Tekintetes Kar!
A latin philologiai pályázatra beérkezett két
pályamű. Pályakérdés: „A római elégia alexand

riai elemei."
A 262. sz. pályamű (Jelige: Inter Callimachi
sat érit stb.) szerzője nincs tisztában a tudományos
módszerrel és a tudományos tárgyalás kellékeivel,
így pl. idéz, a nélkül, hogy a szerzőt megnevezné,
idéző jellel, de a nélkül is. Egyéb tekintetben is sok
tájékozatlanságról tesz tanúságot. Catullus Peleus és
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Thetisét elegiának nevezi; Corn. Gallus Euphoriont
„latinra ültette“ ; Propertins Hylasa „szándékosan
homályba burkolt, elijesztően tudós költemény ; beszél
Sophokles Phaedrájáról s Hyppolitost és distychon-t
ír; Csengeriből egész lapokat szóról-szóra kiír sto.
Erősen használja, de keveset említi Némethynek A
római elégia ez. művét. A pályakérdés megoldására
a maga erejéből semmit sem tett, forrástanulmányt
nem végzett; görög parallel helyet nem idéz olyat,
melyet Nérnethy már nem idézett. Részletes kutatás
helyett általánosságokban mozog s mások által elmon
dottakat ismétel, itt-ott nem minden ügyesség nélkül,
de ez nem elég.
A 263. sz. pályamű (Jelige: Callimachi mancs
et Coi sacra Philetae etc.), nagyobb és lelkiismere
tesebb munkát végzett, de sajnos, sokat markolt és
keveset szorított. Mindent el akar mondani és ezért
a tulajdonképeni kérdést nem ragadja meg. Forrá
sait nem válogatja meg, ezért még Krausz Jakabot
is forrássá becsüli. Több állítása elárulja a tájékozat
lant, a tapogatódzót. A felhasznált irodalom fogya
tékos; legfeltűnőbb, hogy Susemihl idevágó művét
nem ismeri. Általában Nérnethyt követi s részben
kivonatolja, a mit ő tesz hozzá, azok inkább tartalmi
elmondások, így pl. Ovidius Fasti-jának tartalma,
a mi bátran elmaradhatott volna. Mindamellett az
egész dolgozaton meglátszik a szorgalom s az a
törekvés, hogy a mások által elért eredményeket a
kérdés szempontjából bizonyos áttekintéssel össze
foglalja. Ezért azt hisszük, hogy 50 korona szorgalmi
díjra érdemesíthető.
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Kolozsvár, 1907 május 6. A tekintetes Karnak
alázatos szolgái: dr. Csengeri János, dr. Szamosi

János.
A Kar elhatározza, hogy a „Callimachi manes
et Coi sacra Philetae" jeligés munkát 50 korona
szorgalomdíjjal jutalmazza. A jeligés levélkéből Kónya
Imre II. éves bölcs, kari hallgató neve tűnt elő. Az
„Inter Callimachi sat érit stb.“ jeligés levelet pedig
felbontatlanul megsemmisíti.
Tekintetes Kar!
A turáni nyelvészetből kitűzött s egyik kartárs
úr megjegyzése szerint „a díj csekélységéhez képest
igenis széleskörű" tételre egy pályamű érkezett be,
a 268-dik számú két kötetben, a melynek jeligéje:
„Nem fajúit el még a székely vér". Petőfi.
Az első kötet 117 oldalra, a második pedig
62' oldalra terjed. Az első kötet 18 oldala történeti
tartalmú, de azután is előfordúl Hunfalvi P., Vám
béri Á. és Gyárfás István a magyarok, illetőleg
a kunok eredetére vonatkozó műveinek idézése.
És ez nem fölösleges, mert nálunk az eddigi felü
letes fölfogással szemben nem lehet eléggé hangoz
tatni VII.-ik Konstantin császár azon tudósítását,
hogy az ő korában (952 körűi) a Traján hídjáig
terjedő Turkiában azaz Magyarországban a honfog
lalók kazar (hún-kazar) része kazar nyelvet beszélt.
A hún-kazar nyelv maradványa pedig kaukázusi
tanúlmányom alapján az adighe (cserkesz) nyelv,
a melynek egyik főnyelvjárása a kabard nyelv és
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ebből volt a pályatétel kitűzve, hogy nyelvünknek
hún-kazar eleméből minél több legyen feltüntetve.
Az igazságnak megfelelően ki kell jelentenem,
hogy az immár néhai gróf Zichy Jenő nélkül egye
temünkön a turáni nyelvek uralaltaji csoportjánál
maradtunk volna. Gróf Zichy Jenő kereste családjá
nak kaukázusi eredetét, én megtaláltam a honfogla
lásban a főszerepet vivő kazárok utódait s ezek
nyelvében a turáni nyelvek egyik legönállóbb ágát,
a mely csupán szerkezetével képes az igazi nyelvészt
bámulatra ragadni. A középkor alchimistái aranyat
kerestek, a mit nem találtak meg, de utódaik meg
találták a chemiát, a mely nemcsak a durva anyagot,
hanem az ezredeken át egyszerűnek hitt legfinomabb
anyagot, a levegőt is több elemből (azot, oxygen,
argon, carbonium, hélium, crypton, neon, xenon)
összetettnek mutatta ki. Az uralaltaji és finnugor
, nyelvészet csak ragozást ismer; az adighe-kabard
nemcsak ragozást, hanem első sorban synthesist
(ósszerakosgatást). Például a magyar bandsa, banzsa,
(félre néző) szónak megfelelő kabard bgunzso éppen
öt egytagú szóból vonódott össze úgymint: be-gina-se-o, a melyek egyenként is ismeretesebbek,
mint a levegő 8 eleme.
Ezen ősturáni sajátságnak a magyar nyelv kazar
részében való kimutatását czélozta a két év előtt
kitűzött pályatétel. A múlt évben beérkezett pályamű
annyira hiányos volt, hogy a pályázó folyamodott
karunkhoz, hogy újra tűzze ki a pályátételt, a mi
meg is történt.
A jelenlegi pályázó a hárompontú tételt négy
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csoportra osztva dolgozta ki. Az első csoportban
70 oldalon kimutatja, hogy a magyar nyelv által
elfelejtett r és m végzet a kazar nyelv r determináló
és m obliquens ragjának a maradványa. Mikor a
kaza-vár összetett nevet itt e hazában képezték;
akkor még ismeretes volt, hogy kaza és kaza-r
közt különbség van, mert amaz determinálatlan (ka
zar) ez pedig determinált (a kazar) és összetételnél
a determinálatlan alak áll. Ezért a kabardban van
zsille és zsille-r alak, mig nálunk csak zsillé-r vagy
zsellér, a kabard ci és c'i-r nálunk csak sző-r.
Hasonlókép a mi selye-m szónk a kabardban síile
és sille-m alakú.
A második csoportban 29 oldalon a fő- és
melléknévi módosítókat sorolja fel, kimutatva, hogy
a magyar hd-z és haz-a szó alapszava csak hú
(kab. kha) a ház pedig annak kicsinyített alakja
úgymint az adíghe kha-ze stb.
A harmadik csoportban 41 oldalon az ige
módosítókat mutatja ki, a mely szerint a magyarban
külön gyöknek gondolt fej és fen igék a kabardban
a fe-n, f'i-n (von húz) gyökigének és fe-j (vonogat)
alakú módosításának felelnek meg. A magyar ho-z,
ho-r-d a kabard he-, hl-, ha- gyökigéknek módo
sulatai stb.
A negyedik csoportba 21 oldalon a kabard
nyelv 14 eredeti igekötőjének vagy igeirányítójának
megfelelő magyar igekötőket tárgyalja, elég nagy
szorgalommal.
Az egész pályamű azt mutatja, hogy a pályázó
éber figyelemmel hallgatta előadásaimat és nagy szór-
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galommal tanulmányozta nemcsak az én idevágó
müveimet, hanem a magyar nyelv történeti és táj
szótárát is, úgy, hogy a pályázó a kitűzött csekély
díjnál többet is megérdemel. Teljes tisztelettel: Dr.

Bálint Gábor.
A kar elhatározta, hogy a 100 koronás pálya
díjat 150 koronára emeli föl. A jeligés levélkéből
Balta Gábor, 111. éves bölcs.-kari hallgató neve
tűnt elő.
Tekintetes Kar!
A hazai történelemből kitűzött feladatra egy
pályamunka érkezett: „A kisrédei és szentinártonrédei gróf Rhédey család eredete és leszármazása “
„Emlékezzünk régiekről" jelige alatt.
A munka két, illetőleg három részből áll, u. m.
1. a család története és leszármaztatása; 2. függelék
ben hat eredeti oklevélnek fotográfiái másolata; 3.
a család nemzedékrendi táblázata.
A tulajdonképeni munka 149 4-edrétű oldalon
elbeszéli a család eredetét, leszármazását és neveze
tesebb tagjainak rövid életrajzát. E végből írója föl
használta a meglévő irodalmat, Szirmai Antal, Nagy
Iván, Kővári László és főkép Komáromy András
a Rhédeyekről szóló műveit. De nem elégedett meg
a nyomtatásban megjelent adatokkal, hanem áttanul
mányozta a gróf Rhédey családnak a Nemzeti Mú
zeum levéltárában Budapesten őrzött családi levéltárát
(1275-től) s ezen kívül önálló levéltári kutatásokat
végzett Kolozsvárt a Muzeumegylet levéltárában, s
Budapesten az országos levéltárban. Ez által a munka
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új adatokat és eredeti jelleget nyert, és irodalmi
színvonalra emelkedett.
A függelékben közölt 1466-iki czímerlevél és
5 drb XVII. századi (1608— 1621) oklevél foto
gráfiája növeli a munka értékét.
A nemzedékrendi tábla 1199-től a család őséül
tartott Czabanka szatmári főispántól a mai napig
élő női nemzedékig levezeti a család leszármazását.
A munka előnyös tulajdonságai és érdemei:
a levéltári kutatáson alapuló önállóságra és teljes
ségre törekvés, a család leszármaztatása közben a
történelemben szereplő egyéneknek rövid jellemzése
és története, némely vitás kérdésnek szerencsés
megoldása és eldöntése. Hiányai és fogyatkozásai:
némely önkényes és • erőltetett következtetés és
combinatio, megoldatlan kérdések eldöntetlenül ha
gyása, fogyatékosságok és hézagok a nemzedék
rendi táblán.
Az előnyök és érdemek messze felülmúlván a
hiányokat, a pályadíjat a munkának kiadni javasoljuk,
sőt tekintettel arra, hogy az író Kolozsvártól távol
költséges levéltári kutatásokat is végzett, a 150
korona pályadijnak 200 koronára fölemelését ajánljuk.
Kolozsvárt, 1907. május. Dr. Szádeczky La

jos, dr. Vajda Gyula.
A kar elhatározta, hogy a 150 koronás pálya
díjat 200 koronára emeli föl. A jeligés levélkéből
Páris Sándor III. éves bölcs, kari hallgató neve
tűnt elő.
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Tekintetes Kar!

„A belső-ázsiai öntözésekről szóló irodalom
és statisztika összegyűjtése* czímü pályatételre
beérkezett „Szúrj le egy botot a steppe sárga tala
jába, öntözd egy vízerecskével s a következő évben
termőfád lesz“ (Mohamed) jeligéjű pályamunka.
A belső-ázsiai öntözések az emberiség művelő
déstörténetének csak az újabb időben felismert, nagy
jelentőségű tényezői. Csak az újabb irodalom kíséri
gazdasági tekintetben nagyobb figyelemmel ezt a
mondhatatlan jelentőségű kultura-tényezőt. De az
újabb korban az angol és az orosz gyarmatosítás
egészen átalakítja az öntözések ősidőkből maradt
emlékeit s azért a régibb irodalom följegyzései kin
cset érnek ma a geográfus kezében. Ez az oka,
hogy a pályatétel kitűzetett, a mely a magyar Alföld
most meginduló tudományos tanúlmányozása alkal
mával a prehistorikus korban hazánk területén volt
öntözések eredetének és módszereinek megismeré
séhez kitűnő segítségül szolgál.
A pályázó jelesül megfelelt a tétel kívánságai
nak. Nagy szorgalommal gyűjtötte össze az irodalom
legfontosabb kútfőit s a magyar, német, franczia,
angol és orosz irodalom legjelentősebb kútfőire
utalást találunk a pályamunkában.
Nagyon kevés az, a mi még feldolgozásra vár
ezután s a legnehezebb munka, az irodalom törzsöké
kezünkben van ezzel a pályamunkával. Hiányait
pótolni most már elég könnyű, mert csak tallózni
való maradt az irodalomban.
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A pályázó nemcsak az illető munkák czímeit
közli, hanem rövid, velős kivonatban a legtöbbnek,
különösen a fontosabbaknak tartalmát is ismerteti,
úgy, hogy a ki átolvassa ezt a bibliográfiát, a belső
ázsiai öntözésekről is jó fogalmakat szerezhet.
Szépen és helyesen rajzolt térkép egészíti ki a
munkát, a melyről egy szempillantással áttekinthetjük
az öntözött területek helyzetét s azoknak nagy kul
turális jelentőségét.
A munkát feltétlenül érdemesnek tartjuk, hogy
szerzője számára a pályadíj kiadassék s a szerző
szorgalma, idegen nyelvekben való jártassága és
lelkiismeretes munkája külön dicséretben is része
süljön.
Kolozsvár, 1907 május 7. Dr. Cholnoky Jenő,
dr. Márki Sándor.
A Kar elhatározta, hogy a 150 korona pálya
díjat kiadja. A jeligés levélkéből Györke Margit
IV. éves bölcs.-kari hallgató neve tűnt elő.

I

I

A mathematikai és természettudományi
kar jelentése.
Tekintetes Egyetemi Tanács!
A mathematikai és természettudományi kar által
az 1906/7. tanévre kitűzött s Kolozsvár sz. kir.
város pályadíj-alapítványából jutalmazandó pályatéte
lekre érkezett pályamunkákról jelentésemet a követ
kezőkben terjesztem elő.
A kitűzött 16 pályakérdés közűi kettőre öszszesen két pályamunkát adtak be. E pályamunkák
fölött a Kar folyó évi május hó 11.-én tartott Vili.
rendes ülésében két-két szaktanár bírálati jelentése
alapján a következőképen határozott:
I. A 13. sz. növénytani tételre: „Szabadon

választandó tanulmány a physiologiai növény
anatómia köréből". Jutalma 200 korona, egy pálya
munka érkezett 369. kari szám alá: „A természet
ben újat ne keress, csak azt ismerd, ami régi“
jeligével.
Dr. Richter Aladár és dr. Apáthy István
nyilvános rendes tanárok bírálata e pályamunkáról:
Tekintetes Kar!
A növénytanból 13. sz. a. kitűzött physiologiaianatomiai pályakérdésre „A természetben újat ne
í
Íj
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keress, csak azt ismerd, a mi régi“ jelige alatt egyet
len pályadolgozat adatott be 39 drb saját készítésű
microscopiuini praeparatum és I-—XXIII tábla kísé
retében. E dolgozat czíme: „A Viscum album
physiologiai-anatómiai viszonyairól“.
Az irodalomnak a tételt illető adatai helyes és
pontos fölhasználásával a szerző meglehetősen kitnerítőleg tárgyalja a kérdést. Saját megfigyelései általában
helyesek; a rajzok szépek s a microscopiumi rajzo
lásban való készséget árúinak e l; stylusa azonban
gyarló. Kellő átsimítás, a tények helyesebb csopor
tosítása után a dolgozat megütheti a doctori érte
kezés mértékét, miért is azt ajánljuk, hogy a tek.
Kar az id. jelige alatt beadott pályamunkát a kitű
zött 200 korona jutalomra érdemesnek ítélni kegyes
kedjék.
Karunk a bírálók jelentése alapján a 369. kari
szám alatti „A természetben újat ne keress, csak
azt ismerd, a mi régi“ jeligés mű szerzőjének a 200
korona pályadíjat odaítéli; szerzője a fölbontott jel
igés levélke szerint Uzonyi Ferencz IV. éves kari
hallgató.
II. A 16. sz. állattani tételre; „Ismertesse a

pályázó a Kolozsvárt és környékén előforduló
monogeneus Mételyférgeket (Trematoda monogenea) rendszertani és alaktani szempontból, saját
gyűjtése alapján". Dolgozatához a gyűjtött Métely
férgeket is mellékelje, részint földolgozatlanúl alko
holban, részint microscopiumi készítményekben. A
gyűjtemény az Erdélyi Múzeum Állattárának tulaj
dona leend. Jutalma 200 korona, egy pályamunka
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érkezett 370. kari szám alá: „Natura in minimis
maxima“ jeligével.
Dr. Apáthy István és dr. Richter Aladár
nyilvános rendes tanárok bírálata e pályamunkáról:
Tekintetes Kar!
A dolgozat 67 ritkán írott negyedrét oldalon
először a Digeneus Mételyférgekre is vonatkozó
irodalom alapján ismerteti a Mételyférgek alkotását
általában, meglehetősen vázlatosan (1— 42. lap);,
azután áttér saját vizsgálataira, melyeknek 15 rövidke
oldalt szentel s melyek csakis a Polystomumot illetik.
Szerző nem igyekezett a Kolozsvár környékén levő
vizek halain is fölkeresni a Monogeneus Mételyfér
geknek még egyéb képviselőit. Pedig a Kolozsvártól
nem távol eső mezőségi tavakban élő Pontyféléken,
pld Kárászokon, Diplozoonokat, az Abramisokon
pedig Gyrodactylusokat bőven és könnyen talál
hatott volna.
Saját vizsgálatai új eredményekre nem vezették.
A dolgozathoz mellékelt metszetsorozatokat alig-alig
használta föl. Mivel azonban e metszetsorok hasz
nálhatók és mivel szerző rajzai eredetiek és csinosak,
bizonyos igyekezet a dolgozattól nem tagadható el.
A pályadíj kiadását nem javasoljuk. Ajánljuk azon
ban a tekintetes Karnak, méltóztassék a dolgozatot
100 korona jutalomban részesíteni.
Bírálók jelentése alapján a Kar a 370. kari sz.
alatti „Natura in minimis maxima“ jeligés mű szer
zőjének jutalomdij czímen 100 korona kiadását liatá-
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rozza; szerzője a fölbontott jeligés levélke szerint

Ebner Sándor IV. éves kari hallgató.
Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
12., 14., 15. számok alatt kitűzött pályatételekre
pályamunka nem érkezett.
Kolozsvárt, a mathematikai és természettudo
mányi karnak 1907 május 11.-én tartott 1906/7.
tanévi VlII-ik rendes üléséből: dr. Schlesitiger Lajos,
e. i. decanus.

/

IV .

Alapítványokból javadalmazott ösztön
díjak adományozása.
Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
A Fabinyi Rudolf-alapot a kolozsvári m. kir.
Ferencz József tudományegyetem gyógyszerészettanhallgatóinak segélyző- és önképző-egyesiiletének kez
deményezésére nevezett tanárnak 1902/3. tanévi,
valamint volt tanítványai és tisztelői létesítették. Az
alapnak kamatai minden évben a kolozsvári tudo
mányegyetemre beiratkozott azon szorgalmas II. é.
gyógyszerészettan-hallgató segélyezésére lesznek for
dítandók, ki az előző évet is itt töltötte.
Az ösztöndíj összegét az alapító-levél szerint
mindenkor a kolozsvári tudományegyetem vegytan
tanára teljes belátása szerint adományozza az erre
legérdemesebbnek. A vegytan tanára a folyó tanévi
kamatot, 112 korona összegben, Henter Juliska
II. é. gyógyszerészettan-hallgatónak ítélte oda, mint
a kit a segélyezésre minden tekintetben a legérde
mesebbnek talált. Felhívom nevezettet, hogy az ösz
tön díjátvételére jelentkezni szíveskedjék.
Kolozsvár, 1907 május 29.

Dr. Moldován Gergely,
e. i. Rcctor.
6
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V.
Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
A mai napon kiosztandó alapítványi ösztön
díjak iránt a tekintetes Egytemi Tanács a folyó évi
május hó 25.-én tartott VI. rendes ülésén követke
zőleg intézkedett:
I. A Mártonffy— Koncz-féle ösztöndíjat, 193
korona összegben, Koncz Rudolf III. éves bölcsész
hallgatónak ;
II. A Keresztesi Papp Miklós-féle alapítványból
kiadandó két, egyenként 86 koronás, ösztöndíj egyi
két Koronka Gábor III. éves orvostanhallgatónak,
másikát Halász András II. éves bölcsészhallgatónak
adományozta.
A Magnificus Rector a K. Biasini Domokosféle ösztöndíjnak folyó évi 86 koronát kitevő kama
tait, egyenlő arányban megosztva, a jog- és állam
tudományi karral egyetértőleg, Balló Károly III. é.
és Vitos Pál IV. é. joghallgatóknak adományozta.
Kolozsvár, 1907 május 29.

Dr. Moldován Gergely,
e. i. Rector.

VI.
A KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI

FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM

JUTALOM -TÉTELEI
AZ 1907— 1908. TANÉVRE
ÉS A

I

PÁLYÁZATI S Z A B Á L Y O K .

/
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I

i

I. A jog- és államtudományi kar pályázati
kérdései.
1.
A m a g y a r m a g á n jo g b ó l: A Corpus Statutorum és
annak kútfői jelentősége magánjogi szempontból. Jutalma
100 korona.
2.
A p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s b ó l : Értekezzék pályázó a
kivételes polgári bíróságokról elvi és hazai tételes alapon.
Jutalma 150 korona.
3.
A v á l t ó jo g b ó l- .

Tárgyaltassanak a váltókeresetek.

Jutalma 100 korona.
4.
A k ö z j o g b ó l : Fejtessék ki a magyar trónöröklés jogi
rendje történeti alapokon. Jutalma 150 korona.

5.
A magyar szent Korona területén levő
törvényesen bevett felekezetek alkotmányának és közigaz
gatásának alapvető elvei, párhuzamosan összehasonlítva
ismertetendők. Jutalma 150 korona.
E g y h á z jo g b ó l:

6.
Fejtse ki pályázó perrendtartási
törvényünk alapján a s e m m is é g i p a n a s z n a k elméletét és
gyakorlati jelentőségét. Jutalma 150 korona.
/
A

b ü n te tő jo g b ó l:
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7.
A n e m z e t g a z d a s á g t a n b ó l : A ncmzetgazdaságtanból
pályázó részéről szabadon választható tárgy fölött készí
tendő kisebb tanulmányra a pályázat ezennel kihírdettetik.
A pályázati határidő az 1909—10. tanévben jár le. Jutalma
a magyar-franczia biztosító részvénytársaság 1000 korona
alapítványának 4 évi kamatja.

II. Az orvosi kar jutalomtételei.
Az ember- és állatvér
megkülönböztetésére szolgáló újabb eljárások értéke. Jutalma
200 korona.
2.
A tö r v é n y s z é k i o r v o s t a n b ó l:

B ő r - é s b u ja k ó r ta n b ó l: Végeztessenek vizsgálatok a
spirochaeta-pallida kóroktani jelentőségére nézve. Jutalma
200 korona.
3.

Leírandó és adandó utasítás szerint kiké
szítendő a Véna portáé. Jutalma 100 korona.
B o n c z ta n :

4.
A z é le t- é s k ó r v e g y t a n b ó l : Tanúlmányoztassék az
emésztő nedveknek és másfajta mirigyváladékoknak osmosisos feszültsége és viscositása. Jutalma 100 korona.

5.
A s z ö v e t t a n b ó l : Vizsgálja és saját készítményein
mutassa be pályázó a pálczikasejtek előfordulását az állat-
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országban. Fejtse ki finomabb szerkezetüket és azokat az
a la k ta n i tényeket, a melyekből szerepükre következtethe
tünk. Jutalma 100 korona.
6.
Tanúlmányoztassék az izom nitrogénium-forgalmának a működéstől függő változása. Jutalma
100 korona.
7.
A z é le tta n b ó l:

Tanúlmányoztassék az ú. n. Plimmertestek előfordulása rákos daganatokban. Jutalma 100 kor.
K ó r b o n c z ta n :

8.
Á lta lá n o s k o r t a n b ó l : Vizsgáltassék saját kísérletek
segítségével a hydraemia és hydrops viszonya egymáshoz.
Jutalma 100 korona.
9.
A s z ü l é s z e t b ő l : Vizsgáltassék terhesek és gyermek
ágyasok vizelete. Jutalma 100 korona.

10.
K ö z e g é s z s é g t a n b ó l : Vizsgáltassék a gyakorlatban
használatos fertőtlenítő vegyületek baktériumölő tulajdon
sága, egyöntetű eljárás szerint. Jutalma 100 korona.

11.

Vizsgáltassanak meg némely, a
népies orvoslásban használatos növények, vagy növényi
részek gyógyszerismereti és gyógyszerhatástani szempont
ból. Jutalma 100 korona.
12.
A g y ó g y s z e r ta n b ó l:

I d e g - é s e lm e k ó r ta n b ó l: Egész agyvelöből készíttes
senek vízszintes, merőleges és harántirányú metszetsoro
zatok, az idegrostok és a dúczsejtek egymáshozi viszonyá
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nak feltüntetésével, vetítésre való felhasználhatás czéljából.
Jutalma 100 korona.
13.
Tanúlinányoztassanak a sebészetben
használatos bódítások klinikus szempontból. Jutalma 100
korona.
14.
S e b é s z e tb ő l :

Tétessék vizsgálat tárgyává némely
újabb gyógykészítmény (digalen, strophantin stb.) hatás
módja a szívműködésre és vérnyomásra, szív-, vese- és
tüdőbántalmakban szenvedő betegeknél. Jutalma 100 kor.
B e lg y ó g y á s z a tb ó l:

15.
A s z e m é s z e t b ő l : Kísérletek az abrin (jequiritol) hatá
sáról, különböző szaruhártyai homályokra. Jutalma 100 kor.

III. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
kar pályatételei.
i

i.

N e v e l é s t u d o m á n y b ó l : Arany János müveiben meg
nyilatkozó paedagogiai gondolatoknak rendszeresítése. —
Jutalma 150 korona.
2.
M a g y a r n y e l v é s z e t b ő l : Alapos és kimerítő tanulmány
tárgyává teendők a bécsi és müncheni Codex e-féle hang
jai és megállapítandó hangtörténeti és helyesírási tekintet
ben való jelentőségük. Jutalma 150 korona.
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3.
M a g y a r ir o d a l o m t ö r t é n e t b ő l : Szász Károly nagyobb
epikai müveinek méltatása. Jutalma 150 korona.

4.
Az újabb archaeologiai kutatások
hatása Homeros eposzainak magyarázatára (fő tekintettel
a semasiolgiára). Jutalma 150 korona.
G örög p h ilo lo g ia :

5.
A Szt.-Erzsébetről, illet, crdélyországi Klinsor mesterről szóló kfn. költészet és többi iro
dalom. Jutalma 150 korona.
N é m e t p h ilo lo g iá b ó l:

6.
M a g y a r t ö r té n e le m b ő l: Az erdélyi állami uradalmak
(fiskális jószágok) vázlatos történelme a fejedelemség korá
ban. (Tájékozásul ld. Erdélyi Országgyűlési Emlékek XI
k. 105. 1.). Jutalma 150 korona.

7.
VI. vagy Bölcs Leó görög
császár életének és uralkodásának (886—-912.) története.
Jutalma 150 korona.
8.
E g y e te m e s tö r t é n e l e m b ő l :

R é g é s z e t b ő l : Az Erdélyi Nemzeti Múzeum fölíratos
emlékeinek méltatása a római állami és magánélet szem
pontjából. Jutalma 150 korona.

9.
F ö l d r a j z b ó l : A magyar Alföld mocsarairól, lápjairól,
vizenyős és árvizes lapályairól szóló történelmi följegyzések
összegyűjtése, egészen Vásárhelyi Pálig. Különösen kívá
natos az oklevelek tanúlmányozása, Jutalma 200 korona.
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IV. Mathematikai és természettudományi kar
pályatételei.
1.
A z e le m i m e n n y is é g ta n b ó l: Határoztassék meg a
parabolába beírt szabályos háromszögek oldalainak bebur
koló görbéje. Jutalma 100 korona.

2.
A b b a n a k ú p s z e le ts o r b a n , a m e ly e t e g y m á s s a l m á s o d 
r e n d ű é r in tk e z é s b e n l e v ő e g y e n lő o ld a lú h y p e r b o lá k a l k o t 

határoztassék meg a kúpszeletek középpontjainak és
gyűjtőpontjainak geometriai helye. Jutalma 100 korona.

nak,

3.
A f e ls ő b b m e n n y is é g ta n b ó l: Legyen két elliptikus
képződményünk, melyekre nézve az egyikhez tartozó első
fajú integrál és a másikhoz tartozó elemi másodfajú integrál
egy és ugyanazon metszeti rendszerhez tartozó periodicitási
modulusainak hányadosa ugyanaz.
Vizsgálja pályázó az ezen két ellipticus képződmény
közötti vonatkozást. Jutalma 300 korona.

4.
A z á b r á z o ló g e o m e t r i á b ó l : Ha két másodrendű for
gásfelületnek két forgástengelye ugyanegy síkban van, úgy
a két felület metszövonalának derékszegű képe a forgás
tengelyek síkján egy kúpszelet. Vizsgáljuk meg, mikép
változik e kúpszelet neme a két forgásfelületnek, valamint
azok helyzetének változásával. Jutalma 100 korona.
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5.
U g y a n a b b ó l : Szerkesztendők a másodrendű felületnek
kontúrjai centrális projectióban. E szerkesztéseknél figye
lembe veendő, hogy az egyes felületnek különböző alakú
kontúrjuk lehet. Jutalma 100 korona.

6.
S y n th e tik u s g e o m e t r i á b ó l : Meghatározandó egy har
madrendű térgörbe egy pontjának simuló köre és simuló
gömbje. Jutalma 100 korona.

7.
K í s é r le ti te r m é s z e tta n b ó l:

Szabadon választandó kísér

leti tanulmány.
8.
U g y a n a b b ó l: Vizsgáltassák meg lehetőleg számos eset
ben a felületi feszültség két folyadék közös érintkező
felületén.

9.
E lm é le ti p h y s i k á b ó l : A quadrans elektrometer lengé
jének és quadransainak milyen alakja mellett érvényes adott
határok közt a forgató momentum használatos kifejezése.

10.

,

Mely koordináta-rendszerben legkisebb egy testrend
szer mozgási energiája ?
11.

Hogyan leng az oly inga, a melynek egy egyenes
pontsora horizontális fekvésben vertikálisan szabadon mo
zoghat és hogyan mozog ez a pontsora ?
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12.

Rugalmas fonálon felfüggesztett merev test miképp
mozog, ha csupán a nehézségi szabad erő hatását viseli
és kezdetben ellendített helyzetben nyugalomban volt?
13.
Egy test, más halmazállapotba alakulás stádiumához,
adiabatikusan, mely föltételek alatt és mely irányú változ
tatással juttatható el ?
14.
Egy szabad elektron gyorsulása kifejezhető a sebes
sége és a többi elektronak elektromágnesi tere által. Mikép
fejezhető ki és mely jelentőség tulajdonítható e kifejezé
sének?
15.
A Physikalische Zeitschrift 6. füzetében Planck igen
világosan fejti ki Kaufmann ^-kísérleteinek analysisét. Szá
mottevően módosúlnak-e ez analysis eredményei, ha a
föld mozgását is tekintetbe vesszük?
16.
Az Encyklopédie dér mathematischen Wissenschaften
V/l. kötetének 1. füzetében az „Allgemeine Grundegung
dér Thermodynamik“ mely felületességeket és tévedéseket
követ el? Jutalom mindegyik kérdésre érdem szerint.
17.
V e g y ta n b ó l: Szabadon választandó kísérleti tanulmány
az anorganikus chemia köréből. Jutalma 300 korona.

18.
U g y a n a b b ó l: Szabadon választandó kísérleti tanul
mány az organikus chemia köréből. Jutalma 300 korona.
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19.
Vizsgáltassék meg lehetőleg számos
esetben az egymásra vegyi hatást gyakorló anyagok sor
rendjének befolyása a végeredményre. Jutalma 350 kor.
U g y a n a b b ó l:

20.

Vizsgáltassék meg részlete
sen valamely ásvány-, vagy kőzetcsoport. Jutalma 100 kor.
Á s v á n y - é s k ő z e t t a n b ó l:

21.
F ö ld ta n b ó l: Egy erdélyrészi kisebb geológiai terület
nek önálló vizsgálatok alapján való leírása. Jutalma 200
korona.
22.
N ö v é n y t a n b ó l : Szabadon választandó tanulmány a
physiologiai növényanatomia köréből. Jutalma 100 korona.

23.
Tárgyalandó valamely természetes nö
vény-család, különös tekintettel valamely erdélyrészi terület
flórájára. Jutalma 200 korona.
M e g j e g y z é s : A növénytani dolgozatokhoz használt
irodalmi adatok lelkiismeretes föltüntetésével pontos rajzok
és az összes microscopiumi praeparatumok melléklendők.
A microscopiumi praeparatumok a növénytani intézet gyűj
teményébe kebeleztetnek be. A kézirat publikálásra alkal
mas módon egy oldalra írott s széles margóval bíró lapok
ból álljon.
24.
U g y a n a b b ó l:

Á lla tta n b ó l é s ö s s z e h a s o n lító s z ö v e t t a n b ó l : Vizsgálja
a pályázó az alsóbbrendű állatkörök nehány főbb képvise
lőjének hámképleteit, összehasonlító szövettani (s ha lehet,
fejlődéstani) szempontból, az újabb vizsgálati módszerek
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segítségével, különös tekintettel az érzékszervekre. Termé
szet után készült rajzokat és microscopiumi készítménye
ket is mutasson be. Jutalma 200 korona.
25.
Á l l a t t a n b ó l : Ismertesse a pályázó a Kolozsvárt és
környékén előforduló Kerekes Férgeket rendszertani és
alaktani szempontból, saját gyűjtése alapján. Dolgozatához
a gyűjtött Kerekes Férgeket (Rotifera) is mellékelje, részint
földolgozatlanúl alkoholban, részint mikroscopiumi készít
ményekben. A gyűjtemény az Erdélyi Múzeum Állattárá
nak tulajdona leend. Jutalma 200 korona.

Pályázati szabályok.
1. A tudományegyetem részéről kihirdetett jutalom
tételekre csak a kolozsvári tud.-egyetem rendes és a gyógy
szerészeti tanfolyam hallgatói pályázhatnak.
2. A pályázatok nyelve — ha csak különösen más
nincs meghatározva — egyedül a magyar.
3. Valamennyi pályadolgozat beadásának határnapja
1908. évi április 15,-ike. A jutalmak 1908 május 29.-én
adatnak ki az egyetem ünnepélyes közülésében.
4. A pályadolgozatok negyedrétben, tisztán más által
írva, lapszámozva, bekötve és jeligével ellátva nyújtan
dók be.
5. A dolgozathoz használt források és segédeszközök
pontosan megjelölendők.
6. A szerző nevét és egyetemi hallgatói minőségének
megjölését tartalmazó pecsételt levélen ugyanazon jelige
álljon, a mely a pályamű czímlapján olvasható.
7. A pályaművek az illető karok dékáni hivatalaihoz
küldendők be.
8. A nevezett kellékekkel nem bíró, vagy a kitűzött
határidő után érkezett dolgozatok pályázatra nem bocsát
tatnak.
9. A beérkezett kéziratok semmi szín alatt sem adat
nak vissza, hanem az illető kar levéltárában maradnak.
10. A jutalom viszonylag a legjobb munkának csak
azon esetben adatik ki, ha az magában véve is díjra mél
tónak találtatik.
11. Rendszerint pályadíjat csak egy dolgozó nyerhet
el; a mennyiben azonban a pályakérdést kitűző kar töb-
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bek közreműködését is helyénlevőnek találná, a díj ezek
nek is kiadatik.
12.
A pályamű szerző tulajdona marad, ki annak
kinyomatása felöl szabadon rendelkezhetik. Ha azonban
művének kiadása alkalmával az egyetemi pályázatra, ille
tőleg jutalmaztatásra hivatkozik, köteles a bírálatokat egész
terjedelmükben a dolgozathoz kinyomatni.

V II.

B E S Z É D ,
a melylyel

Moldován Gergely
tiszt, bölcsészet-doktor, kir. tanácsos, a román nyelv és irodalom ny. r.
tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a középiskolai
tanárképző intézet tanára, az Érd. Irodalmi Társaság tagja, a Hunyadm egyei Régészeti és Történelmi Társaság tiszteleti tagja, Torda-Aranyosvármegye Tanító-Egyesületének tiszteleti elnöke, ennek a vármegyének
volt tanfelügyelője, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
1892/3-ban és 1902/3-ban volt dékánja, 1893/4. és 1903/4. tanévben
volt prodekánja, a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudomány
egyetem c. i. Rectora
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Tisztelt Egyetemi Közgyűlés!
Üdvözöljük a pályadíj-nyertes ifjakat. Kívánunk
nekik szerencsét s ezutáni munkálkodásukban is
sikert és kitartást.
A pályadíjak kiosztására vonatkozó kari előter
jesztések után a következő tanévre szóló új pálya
kérdéseket ezennel kihirdetjük, azokat az érdekel
teknek nyomtatásban ezennel rendelkezésükre bo
csátjuk.
A felolvasott előterjesztésekre a magunk részé
ről kijelentjük, hogy a verseny idei eredményével
megelégedve nem vagyunk. A pályakérdések iránt
ifjúságunk nem mutatta azt az érdeklődést, a mely
hez hozzá voltunk szokva. Nem látjuk a verseny
téren a pálmáért küzdők, dolgozók és lelkesedők
megfelelő számát. A mintegy két és fél ezer hallgató
közül alig egy nehány tartotta érdemesnek felvenni
a tollat, s ez a körülmény az eddigi eredményekkel
szemben határozottan visszaesést mutat.
Nem bolygatjuk ezúttal azokat az okokat, a
melyek ezt a közönyt előidézték egyetemi ifjúságunk
nál. Lesz alkalmunk azokra visszatérni akkor, a mikor
a tanév egész eredményéről számolunk be a köz
gyűlésnek.
7*
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Egy okot a sok közűi azonban már most is fel
említhetünk s ez az, hogy egyetemi ifjúságunk jelen
tékeny része a saját jól felfogott érdeke ellenére,
szívesebben fog más munkához, mint ahhoz, a mi
szorosan hozzá tartozik.
Minden életkornak és pályának megvan a maga
feladata. Négy-öt esztendei egyetemi életében az
ifjúnak kötelessége volna a szellemi és a testi erő
gyűjtés, a tudatos tanulás és a praktikus testedzés.
Minden más a későbbi korra esik. Sok ifjú azonban
a későbbi életkorok, feladatok és küzdelmek hullá
maiba veti magát s ez alatt megfeledkezik valódi
hivatásáról, kötelességeiről. Az egyetemi munkakö
rön kívül eső, azzal gyakran ellentétben álló teen
dőket végez, miközben ereje megfogyatkozik, mun
kakedve megtörik, elcsügged. Az ilyen ifjú már elté
vesztette szemei elől az életczélt, a nemzet pedig
elvesztett benne egy férfiút, a ki a nemzeti erőt
fokozhatta volna.
Egyetemi Polgárok! A nemzet Önöktől komoly
munkát követel. A kihirdetett új pályakérdések ennek
a komoly munkának egy részét Önök elé tárják.
Fel tehát a munkára!

Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
Említettük, hogy mai évzáró ünnepélyünk a
koronázás 40 éves évfordulójával esik össze.
A nagyfontosságú eseményről e helyről is köte
lesség megemlékezni.
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A király akaratából és a nemzet áldozatkészségéből harminczhat esztendő alatt Egyetemünk
megizmosodott, európai nivóra emelkedett. A király
jó szíve gyakran ragyogott le reánk. De ne szóljon
belőlünk az érdekeltség. Szólaljon meg bennünk a
magyar legszebb erény, a koronás király iránti tántoríthatatlan hűség s a 40 éves koronázási évfordulón egyesüljünk mindnyájan e három óhajban:
Király és nemzet között az egyetértés legyen
örök! Dicsőség az apostoli magyar királynak! Éljen
Ö Felsége a király!
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