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Udránszky László
egyetem es orvosdoktor, az élettan ny. r., az élet- és kórvegytan helyettes
tanára, az élettani intézet igazgatója, az orvosi karnak az 1895/6 és 1902/3
tanévben volt dékánja, az 1896/7 és 1903/4. tanévben volt prodekánja és
a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetemnek
e. i. Rectora

AZ ÜNNEPET MEGNYITOTTA.

Tisztelt Vendégeink!
Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
Jórészt ugyanazok az államférfiak, a kik az
erdélyi részeknek Magyarországgal való újabb egye
sítését lelkes munkájukkal előkészítették és 1865-ben
sikeresen keresztül is vitték, — tisztán átérezve, mily
jelentősége van annak, ha a politikai egyesülés ha
tásai a kultúra terén is kellően kiaknázhatok, min
dent elkövettek, hogy itt, a már egyesített országnak
keleti vidékén új tudományos középpont alakul
hasson, a mely a felsőbbrendű tudományos művelt
séget terjesztve, a független, szabad gondolkozásnak
áldást osztó magvait széthintheti. Szavuk nem is
hangzott el hatástalanul. A társadalom erkölcsi ere
jével támogatásukra sietett és a maga részéről is
mind sürgetőbben kérte a kolozsvári Egyetem léte
sítését. Hazánk közoktatásügyének akkori vezetője,
Eötvös József báró pedig örömmel ragadta meg a
kedvezőnek tetsző pillanatot, hogy a neki is kedves,
az ő részéről is gondosan előkészített és fenkölt
lelkének egész melegével ápolt tervet megvalósít
hassa. 1870. április 7.-ikén több más ugyancsak a
közoktatásügyet érintő javaslat kíséretében be is
nyújtotta a törvényhozáshoz a kolozsvári országos
Egyetemről szóló törvényjavaslatát.
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A javaslat tárgyalása igen lassan haladt előre;
Eötvös József báró nem is érhette meg annak el
intézését. Az ő halála után még inkább elaludni
látszó ügynek azonban szerencsére most is akadtak
nem lankadó szószólói és serkentői. Számos, többékevésbbé közvetlenül érdekelt törvényhatóság, első
sorban pedig Kolozsvár sz. kir. városnak közönsége,
társadalma és sajtója hatalmas mozgalmat indított
és minden erejével oda törekedett, hogy az érdek
lődés a képviselőház asztalára került kérdés iránt
ébren tartassák. A képviselőház azonban még most
sem tudott magának időt szakítani, hogy Eötvös
József báró-nak törvényjavaslatával érdemben fog
lalkozzék és 1872. április 4.-iki ülésében — noha
csak csekély szótöbbséggel — a törvényjavaslatnak
sürgős tárgyalását indítványozó határozati javaslatot
elvetette.
Erre a kormány, a mely a kolozsvári Egyetem
létesítése ügyének megoldását többféle okból siet
tetni kívánta, Királyunkhoz fordult. Ő cs. és ap. kir.
Felsége a kormány előterjesztéséhez hozzá is járult
és 1872. május hó 29.-ikén kibocsájtott legkegyel
mesebb rendeletével megengedte, hogy a kormány
a kolozsvári Egyetem felállításáról szóló törvény
javaslatot, a költségvetéssel együtt, a jövő ország
gyűlésnek bemutassa, megengedte, hogy a kolozs
vári Egyetem, a törvényhozás utólagos hozzájáru
lásának reményében, már az 1872/3. tanév elején
megnyíljék s végül megengedte, hogy a kormány,
a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésé
ben körülírt módozatok keretében a szükséges elő-
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intézkedéseket megtehesse és az ezekkel kapcsolatos
kiadásokat is teljesíthesse. Az Egyetemünk szerve
zetét szabályzó 1872. évi XIX. törvény, 1872.
október 12.-ikén szentesítést n y ert; Egyetemünk
kapui ugyanabban a hónapban megnyíltak.1
Már a kezdettől fogva szokássá vált Egyete
münkön, hogy az alapítás jelentőségével biró királyi
rendelet kibocsájtása napjának évfordulója megünne
peltessék. Első sorban ennek az évfordulónak alkal
mára gyűltünk ma itt egybe, de még egyebet is
ünnepiünk. Egyetemünk alapításának évfordulóján
szoktuk megtartani Egyetemünknek tanévzáró ün1népét, szoktuk kiosztani az ehhez az időponthoz
kötött ösztöndíjakat és jutalomdíjakat, továbbá a
hirdetett pályakérdésekre beérkezett és érdemesnek
bírált munkák pályadíjait. Ez az ünnep tehát mint
egy beszámoló is arról, hogy miként munkálkodott
és mit végzett Egyetemünk a tanév folyamán, mi
lyen munka és tevékenység folyt Egyetemünk
szemináriumaiban és laboratóriumaiban. Ez az évzáró
ünnep bepillantást enged Egyetemünk legfontosabb
életműködésének, a tudomány művelésének kere
teibe és belterjességébe, képet ad arról, hogy a
gondjainkra bízott egyetemi fiatalság milyen sikerrel
igyekezett szellemi tőkéjét és gyakorlati készségét
vezetésünkkel, útmutatásunkra és tanácsainkra hall
gatva, gyarapítani.
1 L .: M árki S. Az egyetem eszméjének s a Kolozsvári M. Kír.
Ferencz József Tudományegyetemnek története. Acta Reg. Scicnt. Universitatis Claudiopolitanac Francisco Josephinae Anni MDCCCXCV—VI.
Fasc. II. Kolozsvár, 1896. 24. és köv. 11.
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Őszinte örömet érzünk, hogy ezen az ünnepen
Egyetemünk törekvő fiatal tagjainak kipróbált mun
káját és a buzgó szorgalom kifejtésével szerzett igaz
érdemet megjutalmazhatjuk. Nagy mértékben fokozza
örömünket az a tudat, hogy e jótékonyság gya
korlásának lehetőségét a társadalom, nagylelkű ala
pítók, első sorban pedig Kolozsvár sz. kir. város
nemes közönsége áldozatkészségének köszönjük.
Nem kevésbbé fokozza örömünket, hogy kettős
ünnepünket e nemes Város közönségével egyetem
ben ülhetjük meg, az együttérzésnek, az eszményi
czélok felé való törekvés közösségének és közvet
lenségének áldásos hatását érezve.
Igaz, hogy ha arra a keretre gondolunk, a
melyben az ilyen ünnepek a művelt Nyugateurópa
államaiban és még egyebütt is lefolyni szoktak, nem
kerülhetjük el a kérdést, miért nem siet nálunk is
az állam és a társadalom az efféle ünnepet országos
eseménnyé avatni, miért nem törekszik nálunk is
az állam és a társadalom az ilyes ünnep keretének
tágításával, díszének és tekintélyének emelésével,
mind annak a hasznos és üdvös serkentésnek ha
tását fokozni, a mely serkentést a tanulás munká
jával foglalkozó és a tudomány igazságainak meg
értését szomjúhozó fiatal nemzedék az ünnepből
meríthet. Ezen a téren kétségtelenül igen sokat kell
még haladnunk, a kölcsönös megértésnek és érdek
lődésnek a mainál sokkal őszintébbé és bensőbbé
kell válnia, hogy elérhessük azt az eszményi har
móniát a társadalom és a főiskolák élete között, a
mely harmóniának példáira a mienkénél békésebb,

9

zavartalanabb történelmi nmltú, és a miénkénél
régibb és szilárdabbb alapon fejlődött kultúrájú nem
zetek körében sokszorosan bukkanhatunk. Épp úgy
kétségtelen azonban, hogy ha hazai főiskoláink
életét, sorsát és fejlődését nyugodt szemmel bíráljuk,
megállapíthatjuk, hogy ámbár a társadalomnak fő
iskoláink tevékenysége és működése iránt való érdek
lődésén időszakonként hanyatlást is tapasztalunk,
túloz és igazságtalanéi ítél az, a ki állítja, hogy az
érdeklődésnek ez a hanyatlása az utóbbi időben
állandó jellegűvé, illetve fokozatosan előrehaladóvá
vált. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a
mi társadalmunk ma nagyon sokfelé van igénybe
véve, érdeklődéséből természetszerűen tehát már
csak fizikai okokból is, kevesebb juthat a főisko
lákra, mint a mennyit a főiskolák életében közvet
lenül résztvevők a maguk szempontjából ítélve
kívánatosnak tekintenek. Erős a hitem, hogy ha
egyrészről főiskoláink simulékonyabbak és mozgé
konyabbak lesznek, mint amilyenek ma, ha bizonyos
rendi hagyományokon alapuló zárkózottságukat jobban
levetkőzik, és ha ügyesebben keresik a társadalom
szívéhez vezető útakat, mint a hogy eddig tették,
viszont ha másrészről az érzék a közműveltség és
az állami életnek felsőbbrendü kötelességei és fel
adatai iránt társadalmunkban is jobban megizmo
sodik és megerősödik, ha köztudattá válik nálunk
is, hogy a közéleti tevékenység más is lehet,
mint politikai tülekedés, ha hazánknak munkára kész
és munkára való polgárai más téren is igyekeznek
értékes és eredményes közéleti versenyre és együtt-
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működésre kelni, mint a politika porondján, — tár
sadalmunk érdeklődése, sok egyébfajta kulturális
intézmény társaságában, a főiskolákat is nagyobb
szeretettel és melegséggel fogja övezni és támogatni,
mint a hogy ma teszi.
Jól tudom és érzem, hogy ettől az eszményi
állapottól még igen messze vagyunk, jól tudom és
érzem, hogy főiskoláink ma még igen nagy mérték
ben reá szorulnak az államnak egyoldalú áldozat
készségére, nagy mértékben függnek az államnak
egyoldalú istápolásától, csak kevéssé támaszkodhat
nak a társadalom tényezőinek fenntartó erejére,
tudom és érzem, hogy főiskoláink még azoknak a
társadalmi tényezőknek közreműködésére sem szá
míthatnak minden irányban a megkívánt teljességgel,
a mely társadalmi tényezők családi körei a főiskolákra
küldött fiataljaik révén ezekkel a kulturális intéz
ményekkel közvetlen kapcsolatban vannak. Éppen
mert mindezt tudom és érzem, kötelességemnek
ismerem, hogy erről a helyről nyilatkozzam abban
a kérdésben, csakugyan annyira teljes mértékben
elérkezett-e már az ideje annak, hogy egyetemeink
nek, főiskoláinknak számát szaporítsuk, csakugyan
oly mértékben elő van-e készítve minden tekintetből
az új főiskolák létesítésének talaja, mint a hogy
közéletünknek igen különböző tényezői, az újabb
időben mind gyakrabban, mind sűrűbben és sürge
tőbben hangoztatják?
Új főiskolák létesítésének szükségessége és
lehetősége, az állam és a nemzet szerencsés és
boldog fejlődésének, kultúrája és vagyonossága meg-
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szilárdulásának egyik legszebb jele. Új főiskolák
létesítésének szükségességét és lehetőségét minden
józanul gondolkodó állampolgárnak a legnagyobb,
legőszintébb és legmelegebb lelkesedéssel és örömmel
kell üdvözölnie, különösen nálunk, mert hazánknak
sajátságos politikai és földrajzi helyzete, főiskoláinkra
még különleges kötelességeket is ró, főiskoláinkat
különleges missiót teljesítő erősségekké is avatja.
Új főiskolák létesítésének, különösen őszintén és
igazán kell örülniük a tudomány munkásainak, mert
hiszen az új főiskolákban a tudományos kutatásnak
és búvárkodásnak új műhelyei nyílnak és a kellő
érvényesülés híjján parlagon heverő és kárba vesző
tehetségek részére új működési terek teremnek.
A mennyire örvendetes azonban az új főiskolák
létesítésének terve, a mennyire lelkes együttműkö
désben kell, hogy egyesítse az ilyen terv a társa
dalomnak egyébként széthúzásra hajló elemeit, —
viszont nagyon jól meg kell fontolnunk, minden
szempontból biztosítva van-e ennek a tervnek, sikeré
hez kötött értékes és a csalódást, vagy a kiábrán
dulást nagyon kevéssé eltűrő reményeinknek telje
sülése? Bár nem szívesen teszem, kénytelen vagyok
a felvetett kérdésre mindjárt azzal válaszolni, hogy
hazánknak mai sajnálatos és zűrzavaros állapotát,
államháztartásunknak mai, éppen nem megnyugtató
gazdasági és pénzügyi helyzetét nem tekinthetem
feltétlenül alkalmasnak és kedvezőnek, hogy az új
főiskolák létesítésének igen, igen fontos kérdésében
most nagy horderejű elhatározások történjenek. A
már többé-kevésbbé készen a felszínre került tervek
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végrehajtásának némi elodázását kisebb veszedelem
nek és kulturális életünk továbbfejlődésére kevésbbé
károsnak tekintem, mint ha az illetékes tényezők
nek a kellő megfontolásra és az itt számba jövő és
számbaveendő minden körülménynek és feltételnek
mérlegelésére kellő időt nem adva, partikuláris, vagy
másféle érdekek kielégítése kedvéért oly intézmé
nyeket létesítünk, a melyeknek életbenmaradását,
fejlődését és virágzását nem tudtuk minden irányban
teljes mértékben egységesen biztosítani, és a me
lyeknek létesítéséből a már meglevő, hasonfajta
intézményekre háramló versenyt nem tudtuk az
eszményi, nemes verseny terére korlátozni, vagyis
más szóval nem tudjuk a meglévő intézményeket
a maguk természetes fejlődésében és továbbvirágzásában, hasonló új intézmények létesítésének daczára
is minden irányban megnyugtatóan tovább gyámolítani és istápolni, a hanyatlás és elsorvadás vesze
delmétől megóvni.
Új egyetemek, új főiskolák létesítése megokolt,
ha új tanerők és tudósok nevelésére és fejlesztésére,
ha tudományt művelő és terjesztő új góczpontoknak
teremtésére szükség van, vagy ha valamelyik főisko
lának túlzsúfoltsága, az ebből eredő sokféle visszás
ság, a gyakorlati, sőt az elméleti oktatásnak gátoltsága
és nehézségei miatt, a nagyszámú hallgatóságnak
megapasztását kívánatossá teszi, és a megapasztás
kísérlete helyi, vagy más okokból sikeresnek Ígér
kezik. Viszont azonban új egyetemnek, vagy új
főiskolának létesítése csakis ott és akkor van a
helyén és biztathat tartós sikerrel, a hol és a mikor

13

az új intézménynek székhelyét és környezetét nyu
godtan megválogathatjuk és a mi talán még ennél
is sokkal fontosabb, az intézmény életében, fejlő
désében és virágzásában nélkülözhetetlen anyagi és
szellemi erőket, már a kezdettől fogva a megkívánt
teljes mértékben rendelkezésre kaphatjuk és rendel
kezésre bocsáthatjuk. A pillanatnyi felbuzdulásnál,
a fellobbanó lelkesedésből eredő készségnél helye
sebb és értékesebb, ha mindig egyforma nyugodt
sággal tudjuk mérlegelni azt az aranyigazságot, hogy
a főiskolák nem a számuk, hanem a minőségük ré
vén, működésüknek intenzitása és felsőbbrendű jellege
alapján vannak igazi hatással a közművelődésre, az
állami és a nemzeti életnek kulturális törekvéseire
és fejlődésére.
A főiskola, ha rossz környezetben létesül, vagy
ha eredetileg jó környezete az idők folyamán meg
romlik és hanyatlik, nem virágozhatik, nem felelhet
meg igazi hivatásának, nem terjeszthet igazi áldást
maga körül, bármennyire kiváló tanerőkkel rendel
kezzék is, bármenyire józan és helyes igyekezetű
elemekből szedődjék is egybe a fiatalsága, bármeny
nyire fel is legyen szerelve a tanításhoz és a tudo
mányos búvárkodáshoz szükséges eszközökkel. A
főiskolának nemcsak az a hivatása és feladata, hogy
tanítványaiba a szaktudásnak, a szakismereteknek
bizonyos mértékét csepegtesse; a főiskolának általá
nos nevelő hatást is kell kifejtenie, illetve kiegészí
tenie és megerősítenie azt a neveltséget, a melyet
a főiskolára lépő ifjú családja köréből és az addigi
tanúlmányainak színtereként szerepelt iskolából hoz-

hat magával. A főiskola ezt a nevelő hatását bár
minő tekintetből előnytelen környezetben, nem old
hatja meg kellően.
Távol van tőlem állítani, hogy ne lenne hazánk
ban több olyan virágzó város, a mely fejlettségénél,
polgárságának intelligencziájánál, műveltségénél és
áldozatkészségénél fogva ne érdemelné meg, hogy
kulturális élete, főiskolának szervezése, illetve oda
telepítése révén támogattassék és öregbíttessék. A
mikor tehát a környezet jelentőségéről szóltam, ezt
általánosságban értettem és mint nyugodtan meg
fontolandó körülményt, hangsúlyozni kívántam. Új
főiskolák létesítésének akadályaként, vagy helyeseb
ben időszerűtlenségének okaként semmiképpen sem
tekinthetem tehát azt, hogy ne tudnánk hazánkban
új főiskolák részére jó melegágyat találni.
Épp így látom az új főiskolák létesítése második
feltételének kérdését is. Teljes megnyugvással állít
hatom, hogy az új főiskolák életében nélkülözhetetlen
szellemi erők, kevés szakma kivételével, rendelke
zésünkre vannak, vagy rövidesen fejleszthetők. Nem
osztom tehát azok nézetét, a kik a kérdésnek ezt
a részét is egészen pesszimisztikusan Ítélik meg.
Megeshetik ugyan, hogy a létesítendő új főiskoláknak
egyik-másik tanszékét nem sikerűi talán mindjárt, a
minden tekintetben teljesen megfelelő erővel betöl
teni. A néhány szakma terén támadható nehézségek
miatt azonban nem igen lenne czélszerű az egész
tervnek létesítését elejteni. Fontos azonban, hogy
a szigorúan tudományos pályára való hajlamosságot
és törekvést továbbfejlesszük és gyarapítsuk. Kultu-

15

rális életünk fejlődése szempontjából nem tartom
szerencsésnek azt a már ismételten többféle alakban
megnyilvánult, sőt intézményesen is rögzített törek
vést, hogy a főiskolák jövő tanárai egyszerűbb élet
igények keretébe szoríttassanak, mint a létező főisko
lák tanszékeinek mai, illetve a közelmúltig kinevezett
birtoklói.
Minthogy az új főiskola környezetének megválogatását, az új főiskolák életében nélkülözhetetlen
szellemi erők megszerzését illetően nem látok elvi
nehézséget, annak a nézetemnek támogatására, hogy
új főiskolák létesítését nem tartom nálunk ez idő
szerint minden tekintetben helyén levőnek, az az
aggodalmam marad, hogy az új főiskolák létesítésé
nek és fenntartásának anyagi alapját nem látom eléggé
biztosítottnak. Ezt az aggodalmamat kell tehát meg
okolnom.
Hazai főiskoláink, a mint már arra utaltam,
ezidő szerint még igen tekintélyesen reá szorulnak
az állam támogatására, aránylag csekély mértékben
számíthatnak a társadalomnak fenntartó erejére és
közreműködésére. Aggódom, hogy államháztartásunk
nem tudja a tervezett új főiskolák felállításával és
fenntartásával együttjáró sok kiadást akként megbirni, hogy azért a meglevő főiskolák továbbfejlesz
tésére és igényeiknek arányos kielégítésére is kellő
mód maradjon.
A főiskolák drága intézmények; a tudományok
művelése költséges foglalkozás. A tudományoknak
és azok segédeszközeinek folytonos haladása a tudo
mányos élet műhelyei felszerelésének és a búvár-
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kodás kellékeivel való rendelkezésének ehhez a hala
dáshoz igazodó felfrissítését és kiegészítését parancsolóan megköveteli. Mindinkább szaporodik azoknak
a szakmáknak száma, a melyek azelőtt kevés költ
séget igénylő szakmák voltak, ma azonban szintén
csak bőséges anyagi alapon tudnak kellően, a kor
szelleméhez illeszkedően gyarapodni és fejlődni. A
szemináriumi oktatás, a mely ma már a legtöbb
elméleti szakmában is elkerülhetetlen, a már régeb
ben költségesnek ismert laboratóriumi oktatás és
búvárkodás mellé társulva, új és mind jobban növe
kedő terheket ró a főiskolák fenntartóira. A taní
tásban és a tudomány művelésében egyaránt nélkü
lözhetetlen könyveknek, tudományos folyóiratoknak
rohamosan szaporodó száma és előállításuk költsé
gének ugyancsak rohamosan növekedő volta a
főiskolák költségvetésének és anyagi erejének ará
nyos bővítését és öregbítését mind égetőbben követeli.
Mindez érthetővé teszi, hogy főiskolák helyesen
csakis akkor létesítendők, a mikor annyi anyagi
fedezettel lehet rendelkezni, a mennyi a főiskoláknak
a kor szelleméhez illő beállítását nem csupán a
kezdet idejére biztosíthatja, hanem a fejlődéssel kap
csolatosan növekedő igényeknek arányosan előre
haladó kielégítése tekintetében is elegendő biztosí
tékot nyújthat. Tengődő, sínylődő főiskolákra nincs
szükség. Ezek a tudomány hitelét rontó félintéz
mények, a melyek csupán torzképet adnak arról,
hogy a jól felszerelt főiskola a közművelődés javára
valóban mit tehet. A hiányos anyagi erejű főiskolák
elégedetlenségre és elkeseredésre adnak okot, pro-
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letariatust nevelnek, a mely az állam felsőbbrendü
kulturális érdekeinek semmiképpen sem lehet elő
nyére és hasznára.
Ha bizonyos érdekek kielégítése czéljából új
főiskolákat állítunk, de az új főiskolák létesítésével
kapcsolatos költségeket nem tudjuk másként elő
teremteni, mint hogy a már létező főiskolák költ
ségvetését, illetve a már meglevő főiskolák még
kielégítésre váró jogos igényeinek teljesítését meg
szorítjuk, tulajdonképpen többet rombolunk, mint a
mennyit építünk, mert virágzó és helyüket jól betöltő
intézményeket tengődésre, elsorvadásra kényszerí
tünk. A külföldön számos szomorú példáját találjuk
annak, mivé válhatnak hajdan virágzó és tekintélyes
főiskolák, ha a politikai viszonyoknak változása, az
állami életnek átalakulása e főiskolák fenntartóinak
hatalmát és anyagi jólétét megnyirbálja és lerontja.
A sorvadásnak induló, tengődő, sínylődő és elsze
gényedő főiskolának lassú haldoklása a legszomorubb látvány, a mit a kultúráért lelkesülő ember
elképzelhet. Emberi vonás, hogy a haldoklót egészen
az utolsó perczig megmenteni, a haldoklónak életét
egészen az utolsó perczig ébrentartani törekszünk.
A haldoklásra ítélt, vagy a haldoklásra kényszerült
főiskolából azonban — valljuk be őszintén — a
közművelődésre vajmi kevés haszon háramlik.
Semmiképpen sincs előnyös hatással például
Olaszország közművelődésére és a tudományos góczpontoknak nemzetközi vonatkozásaira, hogy ennek
az országnak 22 egyeteme és 53 másféle főiskolája
sorában több olyan is akad, a melynek élete és
2
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működése a legsiralmasabb vergődés. Vajmi kevés
hasznot hajt Spanyolország közművelődésének, hogy
ez az állam ma is még 10 egyetemet és 9 másféle
főiskolát tart fenn, de nem tudja valamennyit a kor
igényeihez mérten anyagi erővel támogatni. Mit ér
ma a tudomány és a művelődés szempontjából Ferrara-nak 500 évnél idősebb egyeteme, a melyen
valamikor Savonarola és Ariosto tanított, a mely
a XV. és XVI. században élénk tudományos életnek
irigyelt középpontja volt és messze földről csábí
totta magához a tanulni vágyókat; — mit ér ma a
ferrarai egyetem az ő 359 hallgatójával és szegényes
tanítási eszközeivel ? Mit jelent ma Siena egyeteme
az ő 235 hallgatójával és hiányosan felszerelt inté
zeteivel, az az egyetem, a mely már 1321-ben a
bolognai exodus után világhírre tett szert, a melyen
oly erők tanítottak, mint Paolo de Liazariis és
Dino di Garbó, a melynek hanyatlását azonban
még az sem tudta feltartóztatni, hogy élete a Medici-ek korában rövid időre újból fellobbant? Mit
jelent ma Granada-nak egyeteme közel 1000 főnyi
hallgatóságával? Az a sok idegen, a ki Granada-ba
zarándokol, hogy a mór királyoknak felséges alko
tását, a keleti művészet remekét, a spanyol nem
zettől aránylag nagy áldozatok árán fenntartott Alhambra-i megbámulja és a hajdani fényes kultú
rának tiszteletet gerjesztő emlékeiben és maradvá
nyaiban gyönyörködjék — alig veszi észre, hogy
ugyanebben a városban, az Alhambra tövében
egyetem is van, a melyet V. Károly és közvetlen
utódai nagylelkűen istápoltak, a melynek kellő java-
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dalmazására azonban a spanyol nemzetnek áldozat
készségéből ma már nem igen telik. Sassari, Cagliari, Urbino, Perugia, Camerino, Modena és
Macerata egyeteme tud annyit használni a közmű
velődésnek, és tud annyit lendíteni a tudományos
góczpontoknak nemzetközi vonatkozásain, mint a
mennyi áldozatot e főiskoláknak sajnosán szegényes
tengődése is fenntartóiktól követel?
Egyébként ne menjünk a külföldre, hogy az
anyagi erők hiányossága miatt sínylődő főiskolák
sanyaruságából okuljunk. Találunk erre alkalmat
hazánkban is. Hiszen Kolozsvár városának közön
sége is tanúsíthatja, mennyire siralmas volt a mi
Egyetemünk élete az első években, illetve az első
két évtizedben, mivelhogy az országnak kevéssel
ez egyetem alapítása után mostohára fordult pénz
ügyi helyzete nem engedte meg, hogy ez a főiskola
mindazt megkaphassa, a mire az eredményes tanítás
érdekében már akkor feltétlenül szüksége lett volna.
Mindezt a példát látva, valóban óvakodnunk
kell, hogy az efféle jelenségek megismétlődésére
alkalmat adjunk. A tudomány iránt érzett őszinte
tiszteletünk és a tudományos élet teljességéért való
igaz aggódásunk ránk, a főiskolák életének köz
vetlen részeseire azt a kötelességet rója, hogy intő
szavunkat felemeljük, ha a főiskolai intézménynek
egységes és egészséges fejlődését veszedelemmel
fenyegetni látszó mozgalmat veszünk észre. Ezért
szólaltam fel én is, ezért kellett hangoztatnom, noha
nem is szívesen tettem, hogy a mai időpontot
hazánkban új főiskolák létesítésére minden tekin2*
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tetben alkalmasnak és megnyugtatónak nem tekint
hetem. Természetesen nem adom fel azért a reményt,
hogy jönnek majd jobb idők, a mikor mindazt meg
valósíthatjuk, a mitől ma talán inkább tartózkod
nunk kell, sőt erős a hitem, hogy hazánk is el fogja
nyerni a nyugodt és boldog fejlődésnek azokat az
áldásait, a melyek a közvagyonosságot is annyira
emelhetik, hogy számos, más fajta kulturális intéz
mény társaságában, a főiskolák számának gyarapítása
is bizalommal és sikerrel megvalósítható lesz. Erős
a hitem és bizodalmám, hogy a mi társadalmunk
is meg fogja érteni és őszintén át fogja érezni annak
jelentőségét, ha az állam ez eszményi czélok eléré
sére való törekvésében a társadalomnak odaadó és
áldozatkész támogatására teljes mértékben számíthat.
A míg azonban a sors kegyelméből mindezt el nem
értük, legyünk óvatosak, ne sodorjuk veszedelembe
azt, a mi már a miénk és a minek áldásthozó hatá
sában gyönyörködhetünk!
A főiskolai élet és tevékenység eredményes
munkájának bizonyítékát Ígéri Egyetemünk mai ünne
pének rendje is. A midőn ennek végrehajtása czéljából Egyetemünknek mai közgyűlését ezennel meg
nyitom és kedves Vendégeinket tisztelettel üdvöz
löm, kérem az Orvosi Karnak Nagyságos Dékánját,
Löte József dr. tanártársamat, hogy ünnepi érteke
zését felolvasni szíveskedjék.

II.

A RAGÁLYOS BETEGSÉGEK
IRÁNTI FOGÉKONYSÁGRÓL.
Előadta

Lőte

József

egyetem es orvos-doktor, az ált. kór- és gyógytan ny. r. cs a gyógy
szertan helyettes tanára, az orvosi karnak 1893/4, 1899/900 tanévben
volt dékánja, 1894/5, 1900/1 tanévben volt prodekánja, az egyetemnek
1901/2 tanévben volt rektora, az 1902/3 tanévben volt prorcktora, az
orvosi karnak e. i. dékánja.

Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
Ha általában igaz is, hogy szakmakívűli hall
gatóság előtt nem éppen a legkönnyebb szakmabeli
kérdésről értekezni, ha mindjárt megvan is a hall
gatóságban az általános műveltség előkelő mértéke:
én a magam dolgát könnyűnek látom, mert nem
szándékozom ezzel az alkalommal a választott tárgygyal kapcsolatos elméletek tüzetes fejtegetésébe bo
csátkozni. Én a felfogott nagyfontosságú és sokfelé
ágazó kérdésnek csupán egy kis ágacskáját óhajtom
megvilágítani a saját kísérleteim segítségével. Mielőtt
azonban ezeknek a kísérleteknek az ismertetéséhez
fognék és a kínálkozó tanulságokat levonnók belőlük,
szükséges lesz előre bocsátani némely általános
tudnivalókat.
Lássuk mindenek előtt, hogy miféle betegséget
nevezünk ragályos betegségnek. Azt, a melyet alsó
rendű élő növényi vagy állati szervezet idéz elő
emberen vagy állaton. Az ismeretes ragályos beteg
ségek legeslegnagyobb részét növényi szervezetek
okozzák: a hírből legalább jól ismert baktériumok,
a melyek — nagyjában szólva — mindenütt ott
vannak, a hol ember, állat él. De a legtöbb közülök
— szerencsére — ártalmatlan. Csak azok a betegség
okozók, a pathogén természetűek, a melyek az
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emberi vagy állati testben meg tudnak élni és el
tudnak szaporodni benne. De nem elég ám a bak
tériumnak egyszerűen érintkezésbe jutnia a testtel,
hogy ragályzás történjék és betegség származzék
belőle. A bőrön, a bélben, a külső levegővel köz
lekedő üregekben és csatornákban gyakran talál az
ember igen veszedelmes fajta baktériumokat, még
sem lesz beteg az ember vagy állat, mert a bőr és
nyálkahártyák ép hám borítéka biztos pánczélúl
szolgál ellenök. Ha ennek a védelmező hámrétegnek
az összefüggése megszakad valahol és a történetesen
éppen résen álló betegségokozó baktérium behatol
az elevenbe, a hám boríték alatti szövetekbe, azzal
megtörténik a baktérium beoltódása. Ekkor meg
kezdődik a küzdelem életre-halálra a bakteriumsejt
és az állati sejt között egymásra nézve ellenséges
vegyi folyamat alakjában. És itt két eset lehetséges
nagyjában: vagy az, hogy a baktérium meg sem
állhat az állati sejt előtt: az állati nedvekkel való
érintkezés következtében mindjárt elpusztul, vagy
kivettetik a testből. Vagy pedig életben marad és
szaporodásnak indul a szövetek hézagaiban, vagyis
ragdlyozds történik. Itt megint két eset áll elő.
Vagy ott helyt vesztegelnek a felszaporodott bak
tériumok, helyi megbetegedést okozván, vagy be
hatolnak a nedvkeringésbe és más testrészben is
megtelepednek, vagy pedig az egész testet elárasztják
a nedvkeringés útján, általános megbetegedést okoz
ván, faji természetök szerint. Van a melyik soha
sem hatol tovább az első megtelepedés helyéről,
csak a nedvkeringés útján szétáradó mérgével teszi
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beteggé a szervezetet. Sokan kezdetben helyi meg'
betegedést okoznak, de későbbi tömeges elszapo
rodásuk következtében általánossá válik a betegség.
A míg csekély a baktériumok száma a testben, nem
mutatkozik semmi észrevehető zavar az egyetemes
állati szervezet életműködésében. Ez a betegség
lappangó szaka. Szükséges bizonyos mértékben
elszaporodniok, hogy az életműködés szabályos rendje
megváltozzék. Ekkor nyilvánvalóvá lesz a betegség:
kezdetét veszi a tünetes szak.
A baktériumoknak azt a tulajdonságát, a melynél
fogva ragályozni és az állati szervezet rendes élet
működését, békéjét meg képesek háborítani, virulentidnak nevezik. Az állati szervezetnek azt a
gyengéjét pedig, a mely a ragályzást megengedi,
általában betegítő tényezők érvényesülését lehetővé
teszi, fogékonyságnak, hajlamnak, dispositionak
nevezik. A különböző bakteriumfajok ragályzó ereje
különböző, de sőt ugyanazon bakteriumfajé is változhatik, valaminthogy a különböző állatfajok fogé
konysága is különböző lehet ugyanazon bakteriumfaj
iránt, ugyanazon állatfajé különböző bakteriumfajok
iránt. Továbbá ugyanazon állatfaj különböző egyénei
különböző fogékonyságot tanúsítanak ugyanazon
baktérium ragályzása iránt. S mi több, ugyanazon
egyén fogékonysága is változhatik egyazon ragály
iránt; rossz táplálkozás, kifáradás, meghűlés pl.
csökkenti.
Tehát ragály ózó e rő : virulentia, és fogékonyság:
dispositio az a két tényező, a melyeknek egymáshoz
való aránya eldönti a megtámadott állati szervezet
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sorsát. A fogékonyság lehetővé teszi a ragályzást, de
a szaporodó baktériumok életműködése egyszersmint
fölgerjeszti az állati szervezet védekező ellenállását s a
két ellenséges erő küzdelme a betegségben nyer
kifejezést. A harcz élet és halál harcza. Valamelyik
harczos meghal előbb-utóbb. Ha a beteg bírja le a
ragályt: gyógyulás, ha a ragály a bírósabb: halál
a küzdelem vége.
A különböző fajú baktériumok különböző be
tegségeket idéznek elő, de ugyanaz a bakteriumfaj
mindig ugyanazt a betegséget támasztja, pl. a tífusz
bacillus mindig tífuszt: soha sem tuberculosist és
megfordítva. Vagyis a fajisdg vagy fajlagosság
(specificitás) egyik főjellemvonása a ragályos beteg
ségeknek. A jellemzetes betegséget nem a puszta
jelenlétükkel idézik elő a baktériumok, hanem az
által, hogy bizonyos, egyelőre kevéssé ismert vegyi
anyagokat termelnek, a melyek a megtámadott állati
szervezet nedvkeringésébe jutván, elterjednek a test
minden részébe és megmérgezik azokat a szövet
, elemeket, a melyek legérzékenyebbek irántok. Úgy,
hogy minden ragályos betegséget egy-egy mérge
zésnek tekinthetünk, a minek legkézzelfoghatóbb
bizonysága, hogy ismerünk olyan ragályos beteg
séget, a melynek mérgét, ha elegendő mennyiségben
juttatjuk be fogékony állatba, baktérium nélkül is
előáll a jellemzetes betegség; ilyen pl. a tetanus.
És az ismeretes alkotású, erős vegyi mérgek hatása
következtében támadó betegségeket, vagyis mérge
zéseket igen könnyű párhuzamba állítani a ragályos
betegségekkel. Nem egy közös jellemvonást tapasz-
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tálunk rajtok. Ott van mindjárt a fajiság: a morphin,
strychnin, curarin stb. mindig ugyanazt a jellemzetes
betegséget idézi elő. Ugyanazon méreg iránt külön
böző állatfajok érzékenysége különböző lehet, sőt
egyazon faj különböző egyénei is tanúsítanak külön
böző fogékonyságot. A Jakabhdzy1 vizsgálataiból
pl. tudjuk, hogy az amerikai nyilméreg hatóanya
gából, a curarinból a foltos salamandra megbéní
tására 30-szorta nagyobb adag kell, mint a béka
megbénítására, egyenlő testsúlyra számítva. Cl. Bernard írja, hogy az olyan curare-tartalmú vízben, a
melyben kifejlődött halak megbénulnak, a kicsinyek
vígan úszkálnak. Morphinból* kutyának 10-szer,
békának 1000-szer, galambnak 3—500-szor annyi
kell, mint embernek az elbódítására. A kőrisbogár
hatóanyagából, a cantharidinból3 UO gr. 350,000
klgr. embert, 20,000 kgr. nyúlat, ellenben csak 7
kgr. sündisznót képes beteggé tenni. Sőt a ragályos
betegségeknek azt a nevezetes jellemvonását is
tapasztaljuk a mérgek hatásában, hogy a ragályos
betegség szerencsés meglábolásával im m unitást nyer,
az egyén fogékotlanná válik az átszenvedett
betegség ragálya iránt. Morphinhoz pl. huzamos
használat alatt annyira hozzászokik az ember, hogy
végre l -5 gr.-ot is kell bőr alá föcskendezni a meg
nyugtató hatás előidézésére, holott hozzá nem szo
kott embernek 15-nek is elég lehetne a halálra ez
az adag. Állatokon tett kísérletes vizsgálatokból meg1 Arch. f. exp. Patli. u. Pliarm. 42 k. 1899.
3 Fröhner. Lelirb. d. Arzneimittcllelire f. Thicriirzte. 1900. 90. 1.
3 Ellinger. Arch. f. cxp. Patli. u. Pliarm. 45 k. 1901. 89. 1.
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tudtuk az okát ennek a nevezetes jelenségnek: a
szervezet megtanulja elbontani és így hatástalanná
tenni a morphin nagy részét úgy, hogy csak kevés
jut be belőle a nedvkeringésbe. Az arsent szintén
nagyon megszokja a szervezet idővel, a mi kivált
a stajeri arsen-evők példájából eléggé ismeretes.
Kutyát is úgy hozzá lehet szoktatni lassanként növe
kedő adagokkal arsenhoz, hogy egy év múlva 2-5
gr.-ot is jól eltűr egyszerre, holott ennyi 25 kutyát
is megölhetne. Ennek pedig az az oka, hogy leg
nagyobb része a méregnek nem jut be a bélből a
nedvkeringésbe. Mert ha az ilyen arsen-evő kutyá
nak a bőre alá csak 40 mgr.-t beföcskendez az
ember, elpusztúl az állat tőle.
Abban is hasonlít egymáshoz a mérgezés, meg
a ragályos betegség, hogy valamint a méreg, szint
úgy a ragály is a maga termelte vegyi anyag által
főképpen egy bizonyos szervet vagy szövetet támad
meg. A veszettség, a tetanus pl. a központi ideg
rendszert, az influenza, lépfene a szivet és így
tovább. Csakhogy ebben a részben még igen kevéssé
ismerjük a ragályos betegségeket. Lépfenével beoltott
nyúlon pl. olykor a lázon kívül semmi szembetűnő
jelét sem látjuk a betegségnek a szokásos vizsgálat
alkalmával. Egyszerre csak elsikoltja magát az állat,
oldalt vágódik s egy nehány gyér és nehéz lélekzetvétel után kimúlik. Ha ilyenkor hirtelen felbontjuk
a mellüreget, a szivet megállva találjuk, mint a mikor
valamely szívméreg megbénítja.
Hogy a ragályozás lehetőségének közepette élő
emberek közül nem mindenki betegszik meg, már
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az ó-kortól fogva tudják az orvosok, a miből bizo
nyos joggal következtették, hogy az emberek fogé
konysága különböző valamely ragály iránt. Újabb
időben pedig kísérletes vizsgálatok kétségtelen bizo
nyossággal megállapították a ragály iránti fogékonyság
különböző voltát állatokon faj, kor és egyén szerint,
legalább durvájában. A vizsgálat úgy történik, nagy
jában szólva, hogy a ragályt tartalmazó anyagot
alkalmas módon elkészítve, beoltjuk az állatba, pl.
a bőr alá, vérbe, bélcsatornába, testüregekbe vagy
szövetbeli hézagokba juttatjuk, aztán megfigyeljük a
beálló változásokat. Mentői kevesebb anyagtól, mentői
súlyosabb betegség után, mentői rövidebb idő alatt
következik el a halál az anyag természete szerint:
annál nagyobb a ragály ereje, virulentiája és annál
nagyobb a beoltott állat fogékonysága a kérdéses
ragály iránt; vagy más szóval: annál csekélyebb az
állat ellenálló ereje. E szerint a ragály betegítő
mennyisége a fogékonyság mértekéül tekinthető
és viszont a ragály erejét, virulentiáját abból ítéljük
meg, hogy mennyi tesz belőle beteggé valamely
állatot. Ebből világos, hogy annál helyesebb ítéletet
alkothatunk valamely állat fogékonyságáról egy ragá
lyos betegség iránt, mentői tökéletesebben el tudjuk
különíteni a tiszta ragályt hozzá nem tartozó anya
goktól. Ennek a feltételnek csak abban az esetben
felelhetünk meg, ha a ragályt tevő baktériumot az
állati testen kívül mesterséges talajon tudjuk nevelni,
nem pedig a ragályt tartalmazó állati anyagot oltjuk
tovább mindenestől a beteggé teendő egészséges
kísérleti állatba. Azonban így is igen nagy különbség
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lehet a beoltott baktériumok mennyiségében: pl.
egyik folyékony baktérium termesztő közegben sok
kalta gazdagabb a bakteriumfejlődés, mint a másik
ban és így jóllehet egyenlő térfogatú folyadékot
oltunk be, a bejutott baktériumok mennyiségében
roppant különbség támad és a kísérletek eredményét
nem lehet összehasonlítani. Úgynevezett szilárd ter
mesztő talajról már tisztán le lehet választani a
bakteriumtömeget, de a mennyiség kimérésében így
is felette nagy hiba eshetik. A szokásos adagolással
a fogékonyság fokozatairól még csak megközelítő
fogalmat sem alkothatunk. Azért én ilyen czélú kísér
leteknél szám szerint határozom meg a kísérleti
állatokba bejuttatott baktériumok mennyiségét már
egy nehány év óta. Ezekben a vizsgálatokban kiváló
ügyességgel segített nekem — az intézeti segédeken
és munkatársakon kívül — egy pár jeles növendéke
karunknak, a kik ide vonatkozó pályatételek kidol
gozása rendén foglalkoztak ebben az irányban. Akkor
kezdtünk ilyen módszerrel dolgozni, a mikor az
1899/90. és 1900/01. tanévben azt a kérdést tűzte
volt ki az orvosi kar pályatételül, hogy vájjon a
kolozsvári vízvezeték vizében rendesen előforduló
baktériumok között van-e betegségokozó. Demeter
György dolgozta ki a kérdést. Mintegy 30 fajt hatá
rozott meg, a melyeket a két esztendő folyamán
kifogott a vízből és mesterségesen termesztett. Száz
ezreket, milliókat, százmilliókat, sőt ezermilliókat
juttatott be különböző útakon a házi nyúl testébe,
de soha még csak láza sem lett egynek sem. 1902ben közöltem is az eljárásról egy kis vázlatos mód-
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szertani ismertetést,1 a melyhez fűződtek aztán
1902/3-ban és 1904/5-ben a Luszt Ferencz és Félegyházy Ernő, meg a Németh Endre orvosnöven
dékek vizsgálatai a kartól kitűzött tételekre készített
dolgozatok keretében. Az eljárás azon az ismeretes
módszeren alapul, a melyet Koch R. alkotott volt
meg különböző bakteriumfajok elkülönítésére és az
egyes bakteriumfajok sajátságai tanulmányozására és
a melyet a víz bakteriumtartalma meghatározására
eleitől fogva használnak. Röviden szólva annyiból
áll, hogy a vizsgálandó bakteriumtömegből egy pará
nyit megolvasztott termesztő kocsonyába teszünk,
jól elkevergetjiik benne, aztán kiöntjük a kocsonyát
egy üveglapra, a melyen vékony átlátszó réteg alak
jában megfagy. Az egymástól elszakadt baktériumok
magánosán ott rekednek a kocsonyában, a hol a
megfagyás érte őket és elkülönülten indulnak sza
porodásnak. A mikor eléggé elszaporodtak, puszta
szemmel is láthatókká válnak, a nagy tömegüknél
fogva jellemzetes telepet alkotván. A telepek száma
a kocsonyába vetett baktériumok számát jelenti. Ezt
a módszert mi bakterium-szélesztésnek nevezzük
s a mikor a baktériumok számának a meghatáro
zására használjuk, számláló szélesztésnek. Már most
a kísérletet a következőleg hajtjuk végre. A vizs
gálandó bakteriumtömegből egy parányit feleresz
tünk húslével vagy gyenge sós vízzel (0-6°/0), a
mennyire szükségesnek gondoljuk. Ebből megtöltünk
egy kis Pravaz-féle fecskendőt és a kísérleti állat
1 Érd. Múz.-Ejíyl. Orvos-Természettiid. szakoszt. Értesítője 1902.
XXIV. köt.
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bőre alá befecskendezünk belőle 01 kcm.-t pl.,
tapasztalás szerint a felvett példában 7 cseppet. Egyszersmint pedig egy cseppből számláló szélesztést
készítünk. Másnap a szélesztésben 2 lépfenebacillustelepet látunk pl. jellemzetes alakban kifejlődve.
Ebből egyszerű szorzás segítségével megtudjuk, hogy
a kísérleti állatunknak 14 bacillust juttattunk be a
testébe. Nem mondom, hogy az a 14 bacillus nem
lehet 12 vagy 16, de mégis csak szabatosabban
mérjük ki így a ragály mennyiségét, mint ha pl.
K. Hirota 1 azt mondja, hogy a lépfenebacillusnak
agar-agaron lett terméséből annyi a halálos adag
egérnek, nyúlnak, a mennyi egy platinatű hegyére
fér. Azonban azt sem mondja meg, hogy milyen
vastag tűt ért, azt sem, hogy hány napos az a
lépfenebacillus-termés. Szolgáljon tájékozásul a követ
kező példa. Egy 0 5 mm. vastag platinatű hegyére
felvettünk egy éppen jól látható morzsát egy hetiis
lépfenebacillus-termésből. Ezt feleresztettük 20 kcm.
vízzel, ebből OH kcm.-t ismét 20 kcm. vízzel, ebből
pedig O'l kcm.-t 100 kcm. vízzel. Számláló széesztés segítségével kiszámítottuk, hogy abban a
csekély morzsában 560 millió lépféne-spóra volt.
Hát persze, hogy meghal tőle a szegény kis egérke,
a mikor 14, sőt 4 is elég lehet neki a halálra!
Mi tehát a szóban forgó czélú kísérletekre az
előbbiekben röviden ismertetett módot használtuk
és összehasonlítás kedvéért a ragály mennyiségét
1 kgr. testsúlyra számítottuk. Kísérleti anyagúi a
1 Centralblatt für Bakteriologie stb. 1902. Nro. 6.
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lépfene néven ismert állatbetegség ragályát használtuk.
Jókora bacillus ez, a mely mesterséges tápláló talajon
könnyen megterem. A rövid, hengeres sejtek egy
pár nap alatt fénylő, tojásalakú parányi testekké:
spórákká, a magyarnak könnyebben kiejthető isporákká változnak, a melyek vízben könnyen szétrázhatók és a szélesztésben külön-külön telepekké
fejlődnek. Láttuk az előbbi példán, hogy micsoda
ijesztő mennyiséget oltanak be a közönségesen hasz
nálatos módon: legalább is száz milliókat. Termé
szetes, hogy a halálos adagnak sokszor milliószoros
mennyisége ellenében az egyéni fogékonyság alig
juthat kifejezésre. Érthető, ha a lépfenét a haszná
latos kísérleti állatokra nézve kikerülhetetlenül halá
losnak mondják 24—48 óra lefolyása alatt. Ellenben
a Luszt és Félegyházy említett módon végrehajtott
kísérleteiből tudjuk, hogy hetekig lappanghat a beteg
ség, ha szerencsésen eltalálja az ember az adagot.
Pl. egy 4445 isporával ragályozott házi nyúl 36 nap
múlva hullott el, egy másik ugyanabból az anyagból
2910-től meg sem betegedett. Sőt az igen érzékeny
tengeri malaczon is szembetűnő egyéni különbséget
lehet látni: az egyik pl. 656 isporától elhullott 90
óra múlva, holott egy másik ugyanazon anyagból
720-tól 31 napig élt. A Németh Endre kísérletei
ben két nyúl, a melyek egyenként 111 isporát kaptak,
egy harmadik, a melyik 171-t kapott, életben ma
radtak, ellenben a negyedik 86-tól elhullott.
Saját újabb kísérleteimben az idősebb nyitlak
közül kettő maradt életben, amelyek 11692 isporá
val voltak ragályozva, ellenben egy 1680-tól is
3
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elhullott. Hat fia ta l süldő nyúl mind elhullott, jól
lehet a legnagyobb adag is csak 600 ispora volt.
A legutóbbi kísérlet-sorozatban pedig hat testvér
nyúl-süldő közűi az egyik elhullott 40 isporától, a
többi életben v a n ; ezeknek a legnagyobb adaga
102 ispora volt.
A tengeri malaczok közül olyan is elhullott,
a melyik csak 384 isporát kapott, ellenben életben
maradt egy, a melyik 1645 isporával volt ragályozva; igaz, hogy nagy beteg volt.
Két fehér egér közül, a melyek 6400 isporát
kaptak, az egyik 72, a másik 180 órát — egy hétnél
tovább — élt. Sőt egy fiatal süldő egérke 4750
isporától is életben maradt. Egérnek a legkisebb
halálos adag 824 volt, a saját újabb kísérleteimben.
Régebbi kísérleteimben a melyik egér 257500
bacillust kapott, 31 órát élt; a melyik 11550-t, 94
órát; 5500-tól 110 óra múlva hullott el; a melyek
pedig 550-el ragályoztattak, életben maradtak. Olyan
eset is volt, hogy nagy beteg volt az egér, alig
látszott elevennek. Már vártuk a halálát, de meg
fordult a betegség: egy pár óra múlva talpra állott
és megélt. Nyálon is tapasztaltunk ilyen szerencsés
fordulatot 2 napi lázas állapot után, tehát olyan
állapotban, a melyről feltehető, hogy általános ragályozódás megnyilatkozása volt.
Csirkének még 38.200,000 isporától sem lett
semmi baja, még csak egy kis duzzanat, vagy pirosság sem mutatkozott a befecskendezés helyén sem.
Gyakorlatilag tökéletesen fogékotlannak, immunis
nak tekinthetjük e szerint a tyúkot a lépfene ragálya
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iránt. Ehhez képest a más 3 állatfaj: a házi nyúl,
tengeri malacz és egér a közölt adatok tanúsága
szerint nagyon is fogékony: szinte alig lehet elég
kicsinyre szabni az adagot. Ezek között a faji különb
ség a fogékonyságban nem igen szembeötlő. Nem
is mernék ebben a részben határozott véleményt
nyilvánítani, mert kivált tengeri malaczon és egéren
kevés a kísérlet. Hanem annyit bátran lehet mondani
— úgy hiszem — hogy a fehér egér nem éppen
olyan érzékeny a lépfene iránt, mint a milyennek
a kísérletezők egyhangúlag hirdetik. Az egyéni kü
lönbség a fogékonyságban pedig már ebben az egy
nehány kísérletben is fölismerhető: ha az egyik
4750 isporát is lebír, ellenben a másik 824-től meg
hal, emennek legalább is ötszörte nagyobb a fogé
konysága a lépfene ragálya iránt.
Nyúlak között még szembeszökőbb a fogékony
ságbeli különbség. Fiatalok általában érzékenyebbek,
de egymáshoz képest ezek is különböző mértékben,
valaminthogy a felnőttek között is mutatkozik közel
hétszeres különbség. Hanem aztán a legérzékenyebb
fiatal és a legerősebb felnőtt nyúl fogékonysága
közötti különbség legalább is 2923-szoros.
Végezetül látjuk, hogy a halál sem éppen olyan
kikerülhetetlen, ha már általánossá lett a ragályzás,
mert hiszen mind a három fajta állaton láttunk
gyógyúlásra fordúlni súlyos betegséget, a mit persze
hogy nem is lehet várni, ha az adagot százmilliók
számra mérik!
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III.

JELENTÉS
A MAIZNER JÁNOS DR. ALAPÍTVÁNYÁNAK KAMATAIBÓL
KIADANDÓ PÁLYADÍJRA HIRDETETT

PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL.

Tekintetes Egyetem i Közgyűlés!

A „Maizner János-féle alapítvány" kamataiból
egyetemi alkalmazottak tudományos dolgozatai jutal
mazására alakított jutalomért egy pályázó jelentke
zett: dr. Konrádi Dániel magántanár, ált. kór- és
gyógytani tanársegéd, „A veszettség elleni mentesség
öröklése" ez. dolgozatával. Az értekezés az „Orvosi
Hetilap" 1909. évfolyama 39. és 40. számaiban
jelent meg szeptember és október havában, tehát
a pályázati feltételeknek megfelel. Német nyelven is
megjelent a „Centralbl. f. Bakteriologie (etc. Originale)" LII. kötetében 1909. évben.
Szerzőnek ez a dolgozata lelkiismeretes és ter
jedelmes munkálat gyümölcse, 185 gondosan végre
hajtott, tárgyilagosan megfigyelt és komoly búvárhoz
méltó elfogulatlansággal feldolgozott kísérlet ered
ménye. A kísérletek tanuságtétele a felfogott vitás
kérdésekben olyan szabatosan egybehangzó, hogy
egyenesen döntő értékűnek Ígérkezik a szaktudo
mány nemzetközi ítélőszéke előtt.
Az orvosi kar ennélfogva folyó évi április hó
29.-én tartott VIII.-ik rendes ülésében egyhangúlag
akként határozott, hogy a fáradságos előtanulmá
nyokat igénylő és nagy anyagot felölelő munka
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szerzőjének a „Maizner-féle alap" 170 koronára rugó
kamatait kiadja.
Az alapító oklevél értelmében a megítélt jutalom
díj a jelen ünnepély alkalmával lévén kiadandó,
kérem dr. Konrádi Dániel egyetemi magántanár és
tanársegéd urat, hogy a jutalom átvétele végett a
Rector Magnificus elé járulni szíveskedjék.
Kolozsvárt, 1910. évi május hó 29.-én.

IV .

JELENTÉS
A DR. FABINYI RUDOLF-FÉLE ALAPÍTVÁNYRÓL.

Tekintetes Egyetem i Közgyűlés!

A Fabinyi Rudolf-alapot a kolozsvári m. kir.
Ferencz József tudományegyetem gyógyszerészettanhallgatóinak segélyző- és önképző - egyesületének
kezdeményezésére, nevezett tanárnak 1902/3. tan
évi, valamint volt tanítványai és tisztelői létesítették.
Az alapnak kamatai minden évben a kolozsvári
tudományegyetemre beiratkozott ama szorgalmas
II. éves gyógyszerészettanhallgató segélyezésére lesz
nek fordítandók, 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, Czitrom Vilma
II. éves gyógyszerészettanhallgatónak ítélte oda, mint
a kit a segélyezésre minden tekintetben a legérde
mesebbnek talált.
Kolozsvárt, 1910. évi május hó 29.-én.

V.

A NÉGY TU1I0MÁNYKAR JELENTÉSE
AZ 1909/10. TANÉVI

PÁLYÁZATOK EREDMÉNYÉRŐL.

I. A jog- és államtudományi kar
jelentése.
Tekintetes Tanács!
A jog- és államtudományi kar, az 1909/10.
tanévre, Kolozsvár sz. kir. város pályadíjalapítványából hat, a magyar-franczia biztosító részvény
társaság alapítványából pedig egy, összesen tehát
hét pályakérdést tűzött ki.
A szabályszerű határidőn belől ezek közűi
négy pályakérdésre összesen öt pályamunka érkezett
be, melyek fölött a kar a szakbírálatok alapján, a
f. évi május hó 18.-án tartott IX.-ik rendes ülé
sében, következőleg határozott:
I.
A magyar magánjogból az 1. sz. a. pálya
kérdésre beérkezett 2 dolgozat felől a bírálók véle
ménye a következő:
Tekintetes Jog- és Államtudományi Kar!
A magyar magánjogból kitűzött következő 1.
számú pályatételre: „Fejtse ki pályázó az elidege
nítési és terhelési tilalom jogi természetét. Jutalma
200 korona" — a szabályszerű időben beérkezett
két és alaki szempontból a pályázati feltételeknek
megfelelő pályamunka.
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Az egyik 662— 1909/10. jkvi sz. alatt „Scire
leges non hoc est verba earum tenere, séd vim ac
potestatcm. L. 17. D. de legibus 1., 3.“ jeligével;
a másik 671— 1909/10. jkvi sz. alatt „Einschránkutig und Aufhebung des Eigenthums erscheincn
als durch die allgemeine Wohlfart gebotene Schmálerungen des Privatrechtes. Randa. Das Eigenthumsrecht". I. rész. 145 lap — jeligével.
A beérkezés időrendjén első 662. sz. „Scire
leges“ stb. jeligéjű dolgozat a kitűzött kérdést 119
tágan írott negyedrétoldal terjedelemben, meglehe
tősen kevés forrásmunka fölhasználásával igyekszik
felfejteni. Munkáját két részre osztja: Az első rész
„az elidegenítési és terhelési tilalom jogi természete
a tulajdonjogra vonatkozólag^ czímen a dolgozat
túlnyomó nagy részét, azaz a 7— 112. oldalakat
tölti be; míg a második résznek „egyéb elidegenít
hető jellegű jogokra vonatkozó elidegenítési tilalom
jogi természete“ czímen mindössze öt oldalt juttat.
Az I. résznek egyes fejezetei a következők:
1. Az elidegenítés és terhelés, mint a tulajdonjog
gyakorlása. 2. Az elidegenítési és terhelési tilalom
fogalma, elvi háttere és fajai. 3. A kényszerű tilal
mak esetei. 4. A kényszerű elidegenítési és terhelési
tilalom jogi természete. 5. Az önkéntes elidegenítési
és terhelési titalom esetei. 6. Az önkéntes elidege
nítési és terhelési tilalom jogi természete. 7. A lát
szólagos elidegenítési és terhelési tilalom esetei és '
végűi 8. A látszólagos elidegenítési és terhelési
tilalom jogi természete.
A II. résznek külön fejezete nincs. Magával a
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pályázó választotta rendszerrel szemben voltaképi
kifogást emelni nem lehet. Kiindulási pontja, azaz
annak a kérdésnek vizsgálata, hogy az elidegenítés
és terhelés fogható-e fel a tulajdonjog gyakorlása
képpen, vagy nem ? — helyesen van megválasztva,
valamint indokolható az is, ha a törvényen alapuló
ú. n. kényszerű elidegenítési és terhelési tilalmak
tárgyalását a jogügyleti afapon keletkezett önkéntes
tilalmaktól, azok jogi természete és joghatása szem
pontjából egymástól élesen elválasztja. Rendszeri
keretei azonban jobbadán kitöltetlen keretek marad
nak s a kérdés taglalásába pályázó sehol sem eresz
kedik be legalább annyira mélyen, hogy az önálló
búvárkodásnak bár egy nehány odavetett megjegy
zéssel is jelét adná. A munka így tulajdonképpen
összeállítás a használt kevés számú forrásmunka
adalékaiból, de ha egyébként elég áttekinthető képet
is nyújt, felette felszínes marad. Itt-ott előforduló
tárgyi tévedései ily körülmények közt szigorúbb
megítélés alá kell hogy essenek. így nevezetesen
a 16. oldalon található az a minősítés, mely szerint
az adásvétel — csere — , ajándékozás stb. tulaj
donszerzési módok (dologi ügyletek) volnának; a
80. oldalnak az az állítása, hogy elidegenítésre és
terhelésre jogosulatlan és képtelen az, a ki föloldó
vagy fölfüggesztő feltétel alatt szerzett tulajdont.
Ugyanezt állítja szerző a kezdődési vagy végződési időponthoz kötött tulajdonjogok megszerzőjére
is stb.
A 671. sz. „Einschránkung und Aufhebung“
stb. jeligéjű második pályamunka 197 és I—VII.
4
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sűrűén írott oldalon nagy irodalmi apparátussal
kezeli themáját. Kiindul a tulajdonjogi korlátozások
lényegének vizsgálatából s ezek egyikeként állítja
oda az elidegenítési és terhelési tilalmat is. Tüze
tesen foglalkozva a tilalom jogi természetével, külön
vizsgálja a törvényen és hatósági határozatokon
alapuló tilalmakat, majd azokat, melyek magánfelek
intézkedéseiből erednek. Fejtegetéseinek súlyát, igen
helyesen, ezekre fekteti s összefoglalóan tárgyalja
végig az elidegenítési és terhelési tilalmak jog
hatályát.
Forrásmunkáit lelkiismeretesen és eredményesen
tudja {elhasználni; szorgalmas és pontos idézetei
az egész munkának megadják azt a komoly színe
zetet, a mely pályázó társánál sokkal kevésbbé
található fel. Jegyzeteiben sikeresen polemizál az
egyes s a tudományos irodalomban fölmerült néze
tekkel s ha állásfoglalásában nem is jár eredeti
útakon, indokolásával sehol sem marad adós. Külö
nös dicséretére szolgál, hogy a kérdés minden ágába
és szövevényébe igyekszik behatolni; a gyakorlat
eredményeivel sűrűén foglalkozik s úgy ebben, mint
az előbb említett vonatkozásban felette áll a másik
pályaműnek, mely nem egy nagyon vitás kérdést
még megemlítésre sem méltat.
Mindezek alapján tiszteletteljes javaslatunk oda
irányul, hogy a 200 korona jutalomdíjat a 671.
sz. „Einschránkung und Aufhebung" stb. jeligéjű
munkának méltóztassék odaítélni. Miután pedig a
662. sz. „Scire leges11 jeligéjű pályamunkában a
kérdésnek átlátszó, bár vázlatos s eredményeiben
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nem éppen kielégítő fejtegetése szintén arról tanús
kodik, hogy szerzője méltánylást érdemlő törek
véssel dolgozott s hogy tanulmányaiban előbbre
haladva, jövőre mértéket megütő dolgozatot is fog
produkálhatni: megfelelő szorgalomdíjban vélnők
részesítendőnek.
Kolozsvár, 1910 május hó 18.-án. Dr. Kolosváry Bálint, dr. Kolosváry Sándor.
A kar a bíráló szaktanárok véleményét magáévá
tevén, a 200 korona pályadíjat a 671. számú és
„Einschránkung und Aufhebung des Eigenthums14
stb. jeligéjű pályamunkának ítélte oda, melynek
szerzőiül a jeligés levél felbontása után Blegye
László és Vargha Károly III. éves joghallgatók
tűntek ki;
míg a 662. sz. és „Scire leges non hoc est“
stb. jeligéjű munkát 50 korona szorgalmi díjra
érdemesítette; ennek szerzőjéül a felbontott jeligés
levél Keresztes István III. éves joghallgatót tün
tette fel.
II.
A magyar közjogból 3. szám alatt kitűzött
pályakérdésre benyújtott 2 pályaműre nézve a szak
tanárok véleménye a következő:
Tekintetes jog- és államtudományi Kar!
A magyar közjogból kitűzött pályázatra: „ Tár
gyaltassanak a magyar király tiszteleti jogai tör
téneti alapokon“. Két pályamunka érkezett be,
melyek az alaki föltételeknek mindenben megfe
leltek és így pályázatra bocsáttattak.
Az I. számú pályamű (iksz. 661 — 1909/11)
4*
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„A legelső magyar ember a király" (Vörösmarty)
jeligével, 334 lapra terjed és a kitűzött pályakér
dést, helyesen, történeti alapok loltüntetése mellett,
a vonatkozó jogi elmélet előadásával törekedik meg
oldani. Módszerének ezt a két irányát összeegyez
tetni azonban nem mindig tudja és azokkal nem
ér el egyenlő eredményt.
Munkáját az államfelség fejtegetésével és az
állam személyiségének magyarázásával kezdi. De
itt már kifogásolható, hogy a „felség" és „fenség"
kifejezéseket egy és ugyanazon fogalomra válta
kozva használja, néha ugyanabban a mondatban
is. Már pedig a jogi műszóknál bizonyos egyöntetű
ségre és megállapodásra kell törekednünk, a mi a
jelen esetben annál inkább elérhető, mert az újabb
magyar irodalom már a „felség" kifejezését fogadta
el és a hivatalos használatban is mást jelent a
„felség" szó, mely a királyt illeti meg, mint a
„fenség", mely az uralkodó család tagjainak a
czíme.
Az állam személyiségéről szóló fejtegetése
zavaros. Nem lehet kivenni, hogy az államot való
ságos személynek tekinti-e, vagy csak jogi érte
lemben vett személynek, minthogy a jogok alanyául
jelentkezik ? Úgy látszik inkább az előbbi állás
pontot fogadja el, mert állami öntudatról szól. De
ettől eltekintve, az államszemélyiségről adott ma
gyarázatát nem tudja a kérdéssel, vagyis az állam
felség tanával megfelelő kapcsolatba hozni, úgy,
hogy a kapcsolatot csak az találja meg, a ki gon
dolatban elvégzi azt a munkát, melyet a szerző
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elmulasztott. A zavart és homályt nem kis mér
tékben fokozza az is, hogy az állam személyiségének
tanát és a felségiség jellemző vonásait együtt,
összekeverve adja elő, a mi által az áttekintést
mind a két tételre megnehezíti.
Az államfelségnek szerzőnk által kifejtett
fogalma inkább körülírás, semmint szabatos jogászi
meghatározás (11. 1.); az a tétele pedig, hogy az
államfelséget „külvilági megnyilvánulása után"
államhatalomnak nevezik (12. 1.) meghaladott, a
mennyiben ma már fölismerték, hogy a felségiség
nem maga az államhatalom, hanem annak a tulaj
donsága.
A felségiség fogalmának történeti kialakulá
sáról szólva, a következőket mondja: „A felségjog
és felségiség fogalmának értelmezését már a XV.
század közepén megtaláljuk. Bodinnak a VI. század
végén megjelent De la Repelilique czímű munkája
a fogalmat a franczia souverain és souvrainite
szóval adja vissza" stb. Ha ebben a mondásban
Bodin művének VI. században való megjelentetését
a XVI. század helyett, a Repelilique és a souvrainite
szók alkalmazását a „Republique" és „Souveraineté"
helyett, első sorban a leíró hibájának vesszük is,
még mindig fenmarad az a kérdés, hogy miként
tehető Bodin magyarázata a XV. század közepére,
tehát 1450-re, midőn annak műve csakugyan a
XVI. század vége felé, vagyis majdnem 150 évvel
később látott napvilágot.
A történelmi fejlődés bemutatására helyesen
idézi még Gasparis Ziegler művét (De juribus
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majestatis) 1690-ből, de azután minden átmenet
nélkül visszatér Ciceróhoz, hogy folytatólag Diceynek, a jelen kor angol írójának nézeteit tárgyalja.
A XVIII. és XIX. század német irodalmából pedig
csak Bluntschlit (Alig. Staatrecht) említi.
.
így aztán ebben a fejezetben rendszerességről
nem lehet szó. De ha már szerző erre nem is
helyez súlyt, valamint nem a történelmi fejlődés
szabatosabb bemutatására, legalább az új német
irodalomból föl kellett volna említenie azokat a
kiváló jogászokat, mint Labandot, Jellineket, Gierkét,
G. Meyert, a kiknek a mai álláspont kialakulásánál
jelentékeny érdemük van.
Tagadhatatlan azonban, hogy a következő feje
zetek : a felségjogok elnevezéséről, alanyáról, gyakor
lásáról, jogi szabályozásáról jobban sikerültek. Rend
szerességet ugyan ezekben is hiába keresünk, sőt az
előadásnak bizonyos kúszáltságával találkozunk, de
ha valaki fáradságot vesz magának, hogy a különböző
fejezetekben elszórt magyarázatokat tartalmi össze
tartozásuk szerint egybevonja, akkor kielégítőbb
eredményre juthat. Itt már az irodalom figyelembe
vétele is valamivel teljesebb.
Az elméleti résznek befejezéseként szól azután
még 20 oldalon keresztül a politikai felségjogokról
és tartalmukat vázlatosan ismerteti. Ez a tárgyalás
itt legalább is fölösleges, mert e nagyjelentőségű
kérdésekről ilyen röviden érdemlegest nem adhat,
a munka czélját pedig semmiképpen sem szolgálja.
A király tiszteletjogait tárgyaló második főrész
nél egészben már jelentékeny javulás mutatkozik.
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Az előbbi zavaros, néha ellentmondásokat is ma
gukban foglaló fejtegetések helyébe, rendszeresebb
és szabatosabb előadás lép. Úgy látszik a szerző
inkább hivatott a positiv jog tárgyalására, semmint
az elvontabb jogi elmélkedésre.
Előnyére mondjuk, hogy ebben a részben
szigorúan ragaszkodik az egyes kérdések történelmi
hátterének föltüntetéséhez és ha némely helyen a
történelemnek inkább csak leíró ismertetését adja
is, de fontosabb kérdéseknél a jogi elemzés sem
hiányzik; a magyar jognak vonatkozó rendelke
zéseit pedig gondos figyelembe részesíti.
Ezekből a fejezetekből már kitűnik, hogy
szerző alaposabb tanulmányokat végzett a munka
megírására, derék jogi képzettséggel bír, a magyar
történelmi felfogást úgy, mint a régi és új jogot
kielégítőleg ismeri és egyes jogi fejtegetései sike
resek. Irodalmi ismeretei szintén jelentékenyebbek,
habár nem is bőségesek.
Különösen kiemeljük azt a szakaszt, mely a
királyi személy szentségéről szól, továbbá a királyi
czímet és az udvartartást tárgyalót, mint a melyeket
behatóbb jogi elemzéssel ad elő.
Egyes kisikamlásokkal ugyan itt is találkozunk,
így meghaladott az a tétele, melyet régebben egy
két író csakugyan vallott, hogy a magyar király
hajdan, az arany bullából* folyólag, felelősnek volt
tekinthető; továbbá a király magánjogi felelősségét
sem tárgyalja elég világosan. A király felelőtlen,
de a magánjog védelmének czéljából itt fictióval
élnek, személyesítik a királyi magán-kincstárt és
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azt vonják kereset alá. Téved akkor is, a midőn a
király tiszteletjogai közé sorolja a hűség és enge
delmesség követelhetésének, valamint a kihallgatások
tartásának jogát és a felségfolyamodások ügyét.
Az a tétele pedig, hogy az 1892 évi junius hóban
kelt legfelsőbb rendelet először szabályozza a
magyar királyi udvartartásnak, illetőleg az udvar
székhelyének kérdését, csak bizonyos értelemben
talál. A nevezett elhatározás ugyanis az udvarról egy
szóval sem emlékezik meg, hanem Budapest fő
városnak a „fő és székváros" (mai székes főváros)
czímet adja és ebből csak következtetjük, hogy
Budapest az udvar székhelye.
Már most az elmondottakat összefoglalva, arra
az eredményre jutunk, hogy a dolgozat első része
kevéssé sikerült. Szerző ebben az anyagot rendezni,
kellően áttekinteni nem igen tudja és erős küz
delmet folytat az irodalmi tárgyalás és előadás nehéz
ségeivel. De már a munka második, vagyis a
nagyobbik részében, a tételes jog és intézmények
bemutatásánál, kielégítő eredményt ért el. Egészben
pedig tőle a derék szorgalmat, melyet a munka
megírására fordított, megtagadni nem lehet.
A II. számú pályamű (Jksz. 675— 1909/10)
következő jeligével: „Magyarországon valamint a
souverainitás jelvénye, a korona, nem a királyé,
hanem az országé, úgy a korona által jelvényezett
souverainitás is nem a királyé, hanem a nemzet
törvényes tulajdona" (Kossuth Lajos), 427 sűrűn
teleírt lapra terjed. Ez a munka már a használt
irodalmi művek felsorolásával is nagy várakozást
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kelt az olvasóban, melynek azután tartalmában
megfelel és így kielégít. A bevezetésben 20 oldalon
keresztül felsorolt magyar, német, kisebb számban
franczia és angol művek nemcsak a jegyzékben
szerepelnek, hanem mint a dolgozatból kitűnik,
valóban fel is használtattak, még pedig nemcsak
puszta idézetben, hanem többször fel is dolgoz
tattak. Ez által szerző munkáját, hogy úgy mondjuk,
szélesebb látókörűvé tette és jobban alapozta, a
mennyiben az egyes tételeknél a különböző írók
nézeteit rendszeresen tárgyalja és nem egyszer a
különböző nézeteken áttörve fejti ki saját állás
pontját. Az ilyen irodalmi tájékozottság kezdő
jogásznál valóban meglepő és nem is érhető el
másként, mint hosszabb időn keresztül érvényesülő
nagy szorgalom által, mely a tudomány és a tárgy
szeretetére vall. Idézetei mindig a legpontosabbak
és a legszabatosabbak.
Azt pedig, hogy a tárgyalt anyag fölött mennyire
uralkodik és hogy öntudatosan jár el, mutatja
már a bevezetésként közölt munka tervezetének
magában is komoly tanulmányra valló indokolása,
valamint a kitűzött tétel tartalmának egészen meg
felelő beosztás.
Első sorban ő is az államíelség mibenlétét,
különös jogi természetét kutatja. De, mint jól meg
jegyzi, ezt a nagyfontosságú jogi tételt nem a mai
alkotmányosságok hozták létre, hanem lassú tör
téneti fejlődésben keletkezett és pedig úgy az intéz
ményeket, mint a tudományos felfogást illetőleg.
A mai kor csak tisztázta, miután jelentőségét jobban
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felismerte. Azért a szerző szigorúan történelmi
alapokon tárgyalja, de mindig jogi elemzés kísére
tében. így rövidebb fejtegetéssel is eredményt
érhet el. Az ókor és középkor felfogását általános
vonásokban mutatja be, de már Bodin idejétől az
egyes korokkal és a nevezetesebb elméletekkel
külön-külön foglalkozik, az utóbbiak közül jól ki
választva azokat, mélyek a további fejlődésre
nagyobb befolyással voltak.
Az egyes időszakok tüzetesebb megvilágítására
szolgálnak a következő fejezetek: a fejedelmi souverainitás, a souverainitás és az absolitismus, a
népsouverainitás, a nemzetsouverainitás. A mai
álláspontot pedig — mindig a források gondos
kiválasztásával, tekintettel a magyar irodalomra is —
a souverainitás és államhatalom, souverainitás az
állami functióknál és az állami orgánumoknál, az
államhatalom és az uralkodói hatalom, a felségiség és
a felségjogok czímű fejezetekben ismerteti.
Miután pedig e tant így általános szempon
tokból tárgyalta, most 62 lapra terjedő fejezetben
áttér az államfelség fogalmának a magyar jog,
illetőleg a magyar jogi felfogás szerint történő
kimutatására és az utóbbinak különlegességeit is
magyarázza.
Ennél a 158 lapra terjedő elméleti résznél el
kell ismernünk, hogy egy kezdőtől derék jogászi
munka, mely épp úgy igazolja a szerző szorgalmát,
jeles készültségét, mint bemélyedésre hajló elemző
és bonczolgató képességét; sőt itt-ott önállóságra
való törekvése is eredménnyel jelentkezik.
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A második részben, a király tiszteleti jogait,
szorosan történeti alapokon tárgyalja és a szerző
nek eléggé sikerűi tételes intézmények bemutatásá
nál a történeti és a jogi módszer olyan egyesítése,
mely a magyar közjogban az eredményes munka
előföltétele. Szigorúan ragaszkodik a történeti háttér
pontos előadásához, de azt, az illető kor felfogására
is tekintettel, jogi tartalmában tárgyalja és a sza
bályt így vezeti le a mai napra, vagyis az élő jogot
ismerteti.
Ezekben a fejtegetések ugyancsak igen széles
körű irodalomra támaszkodik. Mondhatni alig van
fontosabb magyar munka, melyet figyelembe ne
venne. Fejtegetései körébe néha idegen intézmé
nyeket is bevon, de csak akkor, mint a hogy külön
ki is emeli, ha ez által a magyar jog tételeit inkább
megvilágíthatja.
A jó beosztásnak és hozzáértésnek kell azt is
betudnunk, hogy ebben a nagyobb munkában fölös
leges részek alig fordulnak elő. Nem mondjuk, hogy
minden tétele elfogadható, de azokat is, melyeket
kifogásolhatunk tudományosan, tanúltságra vallóan
törekedik kifejteni. Ha találkozunk is a munkában
egyes kisikamlásokkal, itt-ott rapsodicus fejtegeté
sekkel, különösen a nagyobb anyag összevonásánál,
ezek a hiányok eltűnnek a munka érdemei mellett.
Sőt nagyban-egészben ki kell emelnünk még a
szabatos, tiszta előadást és a gyakorlottságot mutató
tárgyalási képességet. Mind a kettő olyan, hogy
kezdőnél ritkaság számba mehet és írói hivatottságra
vall. Így azután a pályamű azt az átlagos szín
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vonalat, melyet az egyetemi pályaművek rendszerint
elérnek, sokban felülmúlja.
Ezek alapján tisztelettel javaslatba hozzuk,
hogy a tekintés Kar a pályadíjat és pedig ha lehet
séges magasabb összegben, a II. sz. pályaműnek
(Jksz. 675— 1909/10.) „Magyarországon a souverairjitás jelvénye: a korona nem a királyé, hanem
az országé" stb. jeligével adja ki, az I. sz. pálya
művet (Jksz. 661— 1909/10.) „A legelső magyar
ember a király" jeligével pedig 100 korona szor
galmi díj megszavazása által elismerésbe részesítse.
Kolozsvár, 1910. május hó 12.-én. Dr. Nagy
Ernő, Dr. Balogh Artlmr.
A Kar a bíráló szaktanárok véleménye alapján,
a 675— 1909/10. sz. és „Magyarországon valamint
a souverainitás jelvénye: a korona, nem a királyé
hanem az országé" stb. jeligéjű dolgozatot, mint
irodalmi értékkel bíró munkát a kitűzött 200 kor.
pályadíj kétszeresével, 400 koronával jutalmazta meg.
A felbontott jeligés levélkéből kitűnt, hogy a
mű szerzője: Ifj. Csekey István III. éves joghallgató.
A 661— 1909/10. sz. s „A legelső magyar
ember a király" jeligéjű munka szerzőjét pedig 100
korona szorgalmidíjban részesítette. Szerzője a fel
bontott jeligés levél tanúsága szerint: Szathmáry
Lajos III. éves joghallgató.
III.
A jogbölcsészetből kitűzött 4. számú pálya
kérdésre beérkezett egy pályaműre nézve a bíráló
szaktanárok véleménye a következő:
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Tekintetes K ar!
A jog- és államtudományi Kar által a folyó
tanévre 4. sz. a. a jog- és állambölcsészetből kitűzött
következő pályakérdésre: „ Tárgyalandó Stammleritek a helyes jogról szc>ló íana“, egy pályamű érke
zett be: „A helyes jogról szóló tan alapjai" czím
alatt. Jeligéje: „Az állam érdekei különvált fel
tűnésük ellenére mégis csak emberi érdekek abstractiói" stb.
Örömmel jelenthetjük a tekintetes Karnak,
hogy e dolgozat nem csak a pályafeltételek szem
pontjából minden tekintetben kielégítő, hanem jelen
tékenyen meg is haladja azt a mértéket, a melyet
úgy készültség, mint ítélőképesség dolgában tanuló
tól elvárni lehet. A dolgozatnak 550 negyedrét
oldala többnyire az irodalomra hivatkozó több mint
400 jegyzetével már külső terjedelmében is arra
vall, hogy a szerző nagy munkát végzett; a dol
gozat tartalma pedig arról győz meg, hogy ennek
a munkának intenzivitása egyáltalában nem maradt
el az extenziv terjedelem mögött.
Szerző, a kitűzött kérdést tudatosan éppen a
legnehezebbik oldaláról ragadta meg, a midőn
Stammler rendszerét ama legvégső alapgondolatok
szempontjából vette vizsgálat alá, a melyeken az
felépül. Igen helyesen indokolja meg a szerző ezt
a beállítást azzal, hogy „egy tanítással szemben
sem lehet mindaddig biztosan állást foglalnunk, a míg
végső alapgondolatait megczáfolni vagy elfogadni
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meg nem próbáltuk". De erre indította őt másrészt
az a meggyőződése is, a mely Stammler tanulmá
nyozása közben érlelődött meg benne, hogy t. i.
e rendszer legmaradandóbb értékű gondolatait szerző
éppen az alapok megvetésénél, a probléma kör
vonalozásában találta.
A tárgyalt rendszer legvégső alapjaira való ez
avisszamenés lehetővé tette szerzőnek, hogy Stamm
ler két terjedelmes főmunkájában biztosan eliga
zodjék; szerző oly alaposan hatolt be ezen több
mint 1300 oldalt kitevő két munkába, a melyek
bizony nem mondhatók könnyű olvasmánynak, hogy
meglepő könnyedséggel tudja egybevetni e nagy
anyag egyes helyeit és tudja ellenőrizni úgy magát
Stammlert, mint a vele foglalkozó bírálókat. Ez az
alapos tanulmány és a vezető szempontok szigorú
szemmeltartása, nevezetesen Stammler értéktani ki
indulópontjainak tisztázása és bírálata reávezette
szerzőnket a Stammler könyveiben foglalt több
ellenmondás felismerésére és arra képesítette, hogy
a rendszer bírálatánál is éppen a leglényegesebb
szempontokat vesse fel.
Stammler rendszerének ez a világos elemzése
előrehaladottabb kutatónak is becsületére válnék.
Stammler végső alapelveinek felkutatásánál, azok
következményeinek megvonásánál, Stammler egyes
ellenmondásainak kimutatása, úgyszintén egyik
másik bírálója félreértéseinek helyreigazítása tekin
tetében szerző fejtegetései nem egy ponton önálló
értékűek, a miért is kívánatosnak tartanók, ha a
szerző munkája e részeit, a melyek Stammler tanul-
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mányozását és megértését másoknak megkönnyíthetnék, közzé tenné.
A szerző azonban nem állott meg ezen a
ponton, a melyen a pályatételt voltaképen már
megoldottnak tekinthette volna. Folyvást a legvégső
alapokra irányozott tekintete tovább vezette. Stammler ugyanis Kanttól vette át a maga filozófiai alapjait,
szerző tehát nem helytelenül vélekedett úgy, hogy
Stammler gondolatvilágának teljes felderítésére a
Kant ethikájába való behatolást is feltételezi. Szerző
szorgalmát és tudományszeretetét jól jellemzi, hogy
ez a nehézség nem rettentette vissza, hanem hogy
megpróbálkozott Kant ethikai értékelméletének meg
állapításával. Azonban ő maga is mondja, hogy
kifogyott az időből és inkább csak másodkézből
vett idézetek értelmezésére szorítkozhatott. Mi sem
természetesebb tehát, hogy— mint egyébként szerző
maga is jelzi — munkája e részének nagy fogyat
kozásai vannak.
A szerző továbbá még egy másik szempontból
is a pályakérdésen túlmenő feladatokat tűzött maga
elé. Minthogy őt Stammler rendszerének bírálata
részben negatív eredményekre vezette, ezeknél nem
akart megnyugodni, hanem felvetette azt a kérdést
is, hogy miféle pozitívumokat kellene a kifogásolt
részek helyébe állítani. Ily formán azokon a pon
tokon, a melyeken Stammlertől eltér, önálló érték
elmélettel próbálkozott meg. Szerzőnek ez a kísér
lete, a mely őt az ethika alapproblémája elé állította,
ugyan több tekintetben kifogásolandó. így főleg
abból a szempontból, hogy nála érték és akarat
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egybeesnek és hogy ebből kifolyólag az egyes
egyén és a társadalom szempontjából való értékelést
különböztet meg. Mindazonáltal úgy ez a kísérlet,
mint a fent említett Kant-elemzés erős judiciumról
tesznek tanúságot. Már egymagában az a körülmény
is, hogy a szerző a tulajdonképeni pályakérdés
megoldása után e kutatásoknak szükségét érezte,
csak dicsérhető.
Szerzőnek az előszóban foglalt szerény meg
jegyzésével szemben, hogy „nem a jól végzett
munka felett érzett megelégedéssel, hanem az elé
gedetlenség érzetével teszi le a tollat41 — a mi
alkalmasint a pályatételt túlhaladó kérdések okozta
nehézségekre vonatkozik — azzal a biztatással szol
gálhatunk neki, hogy erre az elégedetlenségre nin
csen oka s azt a tiszteletteljes javaslatot terjesztjük
a tekintetes Kar elé, méltóztassék szerzőt úgy szor
galmának, mint a dolgozatában elérnie sikerült tudo
mányos eredményeknek, valamint a pályakérdésen
túlmenő kísérleteinek elismeréséül a pályadíj két
szeresével megjutalmazni.
Kolozsvárt, 1910. május hó 12.-én. Somló
Bódog, Dr. Lukács Adolf.
A kar a bírálók véleményét magáévá tevén, a
pályamű szerzője részére — kinek egyes fejtegetései
önálló értékűek, melyeknek közzététele kívánatos
volna, — a kitűzött pályadíj kétszeresének, vagyis
400 koronának kiadását mondotta ki határozatilag.
A mű szerzője: Moór Gyula III. éves jog
hallgató.
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IV.
A nemzetgazdaságtanból szabadon választ
ható tárgyra hirdetett pályázat alapján beérkezett
egy pályaműre nézve a szaktanárok véleménye a
következő:
Tekintetes Jog- és Államtudományi Kar!
A magyar-franczia biztosító részvénytársaság
alapítványából kitűzött nemzetgazdaságtani pályá
zatra, melynek tárgya szabadon választható, egy
dolgozat érkezett be „Az élet küzdelem“ jeligével.
Az alapítvány tekintetében rendelkező okirat
intézkedésének megfelelően karunkból alakított 3
tagú bizottság e dolgozatról a következőkben ter
jeszti a kar elé véleményes jelentését.
Szerző dolgozatában az angol munkáskérdéssel
foglalkozik 74 oldalon. A választott tárgy nagy
arányaihoz képest fölöttébb kis terjedelmű dolgozat
az I. fejezetben általában foglalkozik az angol mun
kás helyzetével (1— 8. II.). Hogy ez szerinte jobb,
mint a munkások helyzete bárhol, az Anglia tőke
gazdagságával függ össze. A II. fejezet (9— 19. 11.),
vázolni szeretné az angol kisipari átalakulást nagy
iparrá. A III. fejezet (20—29. 11.) valamelyest az
angol munkásnyomorról igyekszik tájékoztatni. A
IV. fejezet (30—34. 11.) a trade-uniókról szól. Az V.
fejezet (35— 50. 11.) az 1895. évi Factory and
Workshop Act-ot ismerteti, mely szerző felfogása
szerint úgy látszik, főforrása az angol munkásjog
nak és egyúttal az angol munkástörvényhozásnak
is legújabb terméke volna. Holott tényleg az 1891.
jul. 5.-iki törvénynyel együtt csak novelláris módo5
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sításai az eredeti 1878. évi máj. 27.-ikén kelt tör
vénynek. Szerző az 1901-iki Consolidation Act-ról
és az 1906. évi Workmen’s Compensation Act-ról
mit sem látszik tudni. A VI. fejezet (51—68. 11.)
az újabb angol munkástörekvésekről és munkás
ügyi törvényekről szól, de itt sem jut 1897-nél
tovább. A VII. fejezet (69— 74. 11.) végűi össze
foglaló képet igyekszik a tárgyalt kérdésről adni,
különösen annak feltüntetésével, hogy mi okozta,
hogy Angliában a munkáskérdés olyannyira más
képpen alakult szerző szerint, mint a kontinensen
és hogy az angol munkásság is törekvéseiben anynyival konzervatívabb volt.
Szerző szép kérdést tűzött maga elé. Az angol
munkáskérdés tanulmányozásából a kezdő szociál
politikus sok tapasztalatot meríthet. Bizonyos fokú
hozzáértéssel is nyúlt tárgyához, de azt sem ki
nem merítette, sem nem tanulmányozta eléggé. Jó
irányban indult el, de az út nem vezette végig
czéljához. Forrásai, a melyeknek segítségével dol
gozott, igen szegényesek és nem alkalmasak arra,
hogy a tárgyalt kérdés jelen állása felől a kutatót
valóban tájékoztassák. Szerző képzeletében a 90-es
évek vége felé megáll a világ folyása Angliában ;
holott éppen ettől az időtől datálódik az angol
munkáskérdésnek oly érdekes fejlődése, az angol
munkástörekvések áthasonulása a kontinentális szociáldemokráczia mintájára. Szerző dolgozata, ha
munkáját 10 év előtt írja, sem lett volna első
rendű remek, de legalább valótlanságokat nem
rejtett volna magában. Míg így egészen hamis képet

67

nyújt az angol munkásügyről. Szerzőnek ezt a
mulasztást annál is inkább komolyan rovására kell
írnunk, mert egyetemünk jog- és államtudományi
szemináriumi könyvtárában gazdag anyagot talál
hatott volna tárgyára vonatkozólag, mely jobban
tájékoztatta volna, mint az a nehány folyóiratczikk
és idejét múlt könyv, melyek után forrásainak jegy
zéke szerint dolgozott.
Itt említjük meg, hogy forrásmunkáinak idé
zése is oly tökéletlen, hogy azok közűi egyiknél a
legjobb akarattal sem vagyunk képesek a hivat
kozni óhajtott müvet valójában felismerni.
A munka botrányos, sokhelyt érthetetlen ma
gyarsággal van írva.
Mindezeknél fogva a jutalomdíj kiadását nem
javasolhatjuk. A munkának irodalmi értéke termé
szetesen egyáltalán nincs; értéke, mint iskolai dol
gozaté is, végtelenül csekély. Tekintettel arra, hogy
az alapítvány absolut értéket a „kisebb tanulmány
tól “ nem kíván és a pályadíjat a „legjobb“ dol
gozat jutalmazására szánta, legfeljebb azt javasol
hatnék, hogy a t. Kar e dolgozat szerzőjének az
alapítvány kamatainak egy kisebb részét inkább
buzdításul, szorgalmi díj gyanánt ítélje oda.
Kolozsvár, 1910 május hó 15-én. Dr. iVavratil Ákos előadó, dr. Balogh Arthur, dr. Kenéz Béla.
A kar a szakbírálók véleményét elfogadván, a
mű szerzője részére 50 korona szorgalmi díjat
ítélt meg.
A felbontott jeligés levélből kitűnt, hogy a mű
szerzője Gorove Lajos IV. éves joghallgató.
5*

Az Orvosi kar jelentése.
Tekintetes Egyetemi T anács!
Az 1909/10. tanévre a kolozsvári egyetem
orvosi kara 16 pályakérdést tűzött ki Kolozsvár
szab. kir. város alapítványából.
A szabályszerű határidőn belül 6 pályamunka
nyujtatott be, még pedig a belgyógyászatból, sze
mészetből, élettanból, kórboncztanból és kórszövet
tanból, általános kortanból, ideg- és elmekórtanból
egy-egy pályamunka.
A beérkezett dolgozatok szaktanároknak adat
tak ki bírálatos jelentéstétel czéljából; a jelentések
a karnak 1910. év április hó 29.-én tartott VlII.-ik
rendes ülésében tárgyaltattak.
Karunk a birálatos jelentéseket egész terje
delmükben, valamint az ezek alapján egyhangúlag
hozott határozatokat, a következőkben terjeszti tisz
telettel a Tekintetes Tanács elébe.
Tekintetes Orvoskari Tanártestület!
A folyó tánévben az élettanból kitűzött kér
désre : „ Tanúlmányoztassék az izom nitrogeniumforgahnának a működéstől függő v á l t o z á s a egy
pályamunka érkezett „Kísérletek11 jeligével. :— A
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pályázó 133 negyedrétű oldalra terjedő munkájának
bevezetőjéül, az izom anyagforgalmára és az izom
erő forrására vonatkozó irodalmat ismerteti. Tár
gyalja Liebig elméletét, s másoknak ezt támogató
kísérleteit, majd Traube nézetéről is megemlékezvén,
összegezi az irodalmi adatokat, s így magának mint
egy alapot készítve, a 40.-ik oldalon saját vizsgá
lódásainak leírásába fog. A pályázó a végből, hogy
az izom fárasztásának hatását az izom N-tartalmára
megismerhesse, békákon (Rana esculenta v. ridibunda) meghatározta a pihent és a tartós elektromos
ingerléssel fárasztott izom N-tartalmát.
Több kísérleti sorozatot végzett. Az I. soro
zatban azt vizsgálta, hogy előzetesen leölt béka
izmainak N-tartalma a fárasztás következtében ho
gyan változik. Ezekben a kísérletekben a vérkeringés
hatását, a szív kimetszése révén, lehetetlenné tette.
Hót kísérlet közűi 4-ben 100 gr. száraz maradékra
vonatkoztatva 0‘001—0-330 grm-nyi szaporodást
talált a N mennyiségben; a többi 3 kísérletben
0-056— 0'525 grm-nyi csökkenést tapasztalt. E cso
portból vont végkövetkeztetésében a csekélyebb
számú kísérletre támaszkodva valószínűnek tartja,
hogy az izom a N-tartalmú anyagokat részben erő
forrásul felhasználja.
A II. kísérletsorozatban az állatot életben tar
totta, hogy a vérkeringés hatása érvényesülhessen.
Négy ilyen kísérletet végzett, s ezekben az izom
száraz maradékának 100 gr.-jára számítva, a fárasz
tás hatásaként 0-0045—0-070—OH 03—0'525 gr.nyi N-íögyást vett észre.
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A III. kísérletsorozatban a békák vérét a véna
abdominalis felől 0’9%-os NaCl-oldattal helyettesí
tette, a végből, hogy a vérrel az izomhoz jútó
N-tartalmú anyagok szerepébe betekintést nyerhes
sen. Következtetéseit a II. sorozatban tárgyaltakhoz
fűzi, melyek értelmében az izom fehérjekészlete a
vérkeringés szabadsága esetében az izom működé
sekor rohamosabban fogy, mint akkor, midőn a
működés közben a vérkeringés szünetel. Az ehhez
a sorozathoz tartozó 4. kísérletben a N-tartalom
fogyását a következő számok fejezik ki: 0-003—
0'196— 0-2345—0"4965 (az izom száraz maradéká
nak 100 gr.-jára számítva). A pályázó hangsúlyozza,
hogy itt csak az izom integráló alkotórészét tevő
fehérjekészlet fogyása jöhet tekintetbe.
A IV. fejezetben egy kísérletről van szó. A
pályázó a béka vérét 0-9°/o-os sósvízzel helyette
sítette és az állatot megölte; a bal végtagot a meg
határozás idejéig száradás ellen védte, s a jobb
végtag izmait a plexus lumbalis felől indukált áram
mal izgatta. A N-tartalomban, 100 grm. száraz
maradékra vonatkoztatva, 0-7257 grm.-nyi fogyat
kozást tapasztalt.
Az V. kísérletsorozatban a pályázó azt vizs
gálta, hogy a bénított izom N-tartalma az ép be
idegzésül izoméhoz hogyan viszonylik. A bénítás
czéljából a n. ischiadicusból' jókora darabot kimet
szett és a sebet azután bevarrta. A íárasztást és
a meghatározásokat 32, 89 és 116 nap múlva
végezte. Négy ilyen kísérletet végzett s ezek mind
egyikében a bénított izom N-tartalmának csökkenését
tapasztalta.

71

A pályázó végkövetkeztetésében kimondja,
hogy ha az izom erősen fárasztó munkát végez,
saját fehérjéjét értékesíti részben erőforrásként.
Az ismertetésből kitűnik, hogy a pályázó dol
gozatát jó beosztással írta meg. A kísérletekben és
a meghatározásokban szorgalmat tanúsított, adatait
a következtetésekre kevés kivétellel tárgyilagosan
használta fel. Maga is elismeri, hogy adatainak
már csekély számuknál fogva sincs döntő hatásuk.
A fáradságos kísérletezésben kifejtett szorgalom
nak méltatása és a továbbdolgozásra való serkentés
érdekében javasoljuk a Tekintetes Orvoskari Tanár
testületnek, határozza el, hogy a „Kísérletek" jel
igéjű pályamunka szerzőjének a kitűzött 100 K
pályadíjat kiadja és azt szorgalmi-díj alakjában még
50 koronával felüljutalmazza.
Kolozsvár, 1910. április hó 25.-én. Udránszky
László dr. szakbíráló, Rigler Gusztáv dr. társbíráló.
E bírálati jelentést a kar egyhangúlag elfogad
ván, a „Kísérletek" jeligéjű pályamunkának oda
ítélte a 100 korona díjat és 50 korona szorgalmi díjjal
felüljutalmazza. A jeligés levélke felbontatván, kitűnt,
hogy a nyertes munka szerzője: Leitner Fülöp III.
é. o. hallgató.
Tekintetes Tanári K ar!
A szemészetből e tanévben „Az úgynevezett
kokain- és sublimat-keratitis kóroktana és kórszövet
tana" volt feladva pályakérdésűl. Beérkezett egy
pályamunka; jeligéje: „Graefe". 92 kis negyedrét
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oldalon, igen jó fogalmazásban, érthető és határo
zott nyelvezettel, adja elő a tárgyára vonatkozó
irodalomból a mit fontosabbnak tart s a saját vizs
gálatait és ezek eredményét, kissé feleslegesen ki
terjeszkedve a szaruhártya normális szerkezetének
ismertetésére is. A szöveghez két dobozban számos,
sorozatos metszetet és 4 rajzot mellékel.
Pályázónak, saját szavai szerint „czélja az volt,
hogy klinikáikig jól kifejezett változásokat hozzon
létre, melyek szövettanilag is tanúlmányozhatók
legyenek". E végett nyúlak szemein végzett olyan
beavatkozásokat, melyek a szemen, a kokain és
sublimat orvosi alkalmazásakor fenálló viszonyokat
utánozták s természetesen, túlozzák az alkalmazott
szerek mennyiségére és az alkalmazás tartamára
nézve. A kokainnal 7, sublimattal szintén 7 nyúlszemet kezelt, részint becsepcgtetések, részint a
csarnokba való belocsolás alakjában, részben a szaru
belső oldalán végzett sértésekkel kapcsolatosan; ily
módon sikerült olyan változásokat hozni létre a
szarúhártyában, melyek az illető szerek hatásával
összeköttetésbe hozhatók. Ezeket a corneákat fel
dolgozta a kórszövettan legújabb módszereivel s
a talált változásokat és szöveti képeket tömör, avatottságra mutató előadásban méltatja, összefoglalás
ként megállapítva, hogy „a kokain hatása a hám
sejteknek súlyos elváltozásában és chemotaxisban
nyilvánúl, a sublimat hatása pedig az, hogy a vele
érintkező szöveteket elhalásra bírja és reaktív gyúladást okoz".
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A dolgozat nem derít fel új tényeket s önálló
ságot neki legfeljebb a kísérleti szarúhártyai elválto
zások értelmezésében és a szarúhártyai szöveti
képek és a károsító szerek hatása vonatkoztatásá
ban tulajdoníthatunk. De többet pályázótól e tárgy
körűi nem is várhatunk. Ez okból nézetünk sze
rint a pályázati kérdés megoldására eleget tett és
részére a pályadíj kiadását javasoljuk, sőt a munka
pontosságának és a kísérleti anyag gondos feldol
gozásának jutalmazásául külön 50 koronával való
felemelését javasoljuk a pályadíjnak.
Kolozsvár, 1910. április 24.-én. Imre József dr.
a szemészet r. tanára, fínday Kálmán dr.
E bírálati jelentést a Kar egyhangúlag elfo
gadván, a „Graefe“ jeligéjű pályamunkának oda
ítéli a 100 korona díjat és 50 kor. szorgalmi díjjal
felűljutalmazza. A jeligés levélke felbontatván, kitűnt,
hogy a nyertes munka szerzője: Furulyán Katalin
IV. éves orvostanhallgató.
Tekintetes Orvostanári Kar!
A belgyógyászatból az 1909/10.-ik tanévre:
„A Schmidt-féle étrend kórismészeti értéke gyomor
bólbántalmaknál“ czímen kitűzött pályamunkára
682— 909/10. sz. alatt egy dolgozat érkezett be
„E faecibus functionem, e functione organa“ stb.
jelige alatt, mely alólírottaknak adatván ki bírálat
czéljából, van szerencsénk a következőket jelenteni :
A dolgozat 72 oldalra terjed, melyből 16 oldalt
a bevezetés foglal el. Ebben a bevezetésben reflectál
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pályázó nehány mondatban arra, hogy mennyivel
előbbre van a gyomor functionalis diagnosticája a
bél functionalis diagnosticájához képest és felemlíti
ennek okait. Minden bélsárvizsgálatnak Schmidt
szerint egy ú. n. normál székből kell kiindulnia,
melyhez csak bizonyos próbaétrend útján lehet
jutni. Schmidt szerint ennek mindenkor ugyanazon
összetételűnek kell lenni, másodszor súlyt helyez
Schmidt arra, hogy ez lehetőleg olyan egyszerű
legyen, hogy a gyakorlatban való alkalmazása
nehézséget ne okozzon. Ezek után leírja a Schmidt
által előírt étrendet.
E bevezetés után következik a bélsár vizsgá
latának módja és menete. Felemlítvén, hogy a bél
sár vizsgálatának legjelentősebb része a makroskopicus vizsgálat, leírja az ú. n. normál széknek
mákroskopicus viszonyait, figyelmeztetve ama körül
mények némelyikére, pl. vér jelenléte, gyógyszerek
hatása, melyek azt megváltoztathatják. Ezek után
vázolja azt, hogy mik fordulhatnak elő pathologiás
viszonyok között. így kötőszöveti és más mara
dékok, melyek ha nagyobb mennyiségben vannak,
biztos jelei a gyonioremésztés valamely zava
rának.
Izomszöveti maradékok, ha nagyobb számban
találhatók, a vékonybélemésztés zavarának jelei.
Felemlíti még a burgonya, a zsír, a nyálka, a kris
tályos képletekre vonatkozó tudnivalókat.
A bélsár mikroskopicus vizsgálata az előbbi
nek úgyszólván csupán kiegészítője. Leírva, hogy
mint kell a mikroskopicus vizsgálat czéljából a
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széket kezelni és eljárni és felemlítve azt, hogy
mit találni ily eljárás mellett az egyes készítmé
nyekben, az ú. n. normalszékre vonatkozólag leírja,
hogy mit lehet ilyen vizsgálattal pathologiás körül
mények között találni.
A szék chemiai vizsgálatát illetőleg felemlíti,
hogy mikép viselkedik a normál és a pathologicus
szék a sublimátpróba alkalmazása alatt.
Kóros viszonyokról sokszor jó felvilágosítást
ad az erjesztési próba, melyre a Delug által szer
kesztett készüléket használta. Oldott fehérjékre kizá
rólag a Schlossmann-féle eljárást, vérre a Weberfélét használta.
Foglalkozik ezután a 29.-ik oldaltól kezdve az
egyes pathologicus faecesek diagnostikai értékével,
így nevezetesen a nyáknak a székben való megje
lenésének, a festenyhiánynak, illetve a szokásos
reactiók megjelenésének vagy elmaradásának, a zsír,
kötőszövet, izommaradékok, szénhydratok, fehérjék
megjelenésének jelentőségével.
A 37.-ik oldaltól kezdve tárgyalja pályázó azt,
hogy „mit lehet tehát megállapítani a Schmidt-féle
próbaétrenddel“ és azon eredményhez jut, hogy
ámbár az ürülék vizsgálata által nyújtott adatok
megközelítőleg sem tájékoztatnak oly megbizhatólag
a bélhuzam motilitási, resorbtiós és secretiós viszo
nyaira nézve, mint ezt a gyomorvizsgálatok annak
hasonló viszonyaira nézve teszik, a bélsár vizs
gálata mégis fontos adatok birtokába juttat. Külö
nösen nehezíti a betekintést az a körülmény, hogy
egy- és ugyanazon tápszercsoport megemésztésére
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több emésztőnedv szolgál. Fehérjeemésztésre pl.
gyomornedv és pancreasnedv; szénhydrátokra ptyalin,
pancreasnedv, vékonybélnedv; zsírokra epe, pan
creasnedv. Kellő mérlegeléssel azonban mégis eliga
zodhatunk némileg. Tapasztalat mutatja pld., hogy
kötőszöveti lienteriát pancreasinsufficientia soha sem
okoz; ilyennek fennállása tehát kétségtelenül a
gyomor bántalmára mutat. Abból, hogy egy másik
példát hozzunk fel, hogy az ürülékben nagy menynyiségü keményítő jelenik meg, azt lehet következ
tetni, hogy a vékonybél működése hiányos, mivel
a tapasztalat tanúsága szerint a ptyalin és pankreasnedv teljes hiánya sem jár keményítő lienteriával.
Segíti még az eligazodást a Sahli-féle glutoidpróba,
a Schmidt-féle magpróba és Caunnidge vizeletpróba.
Függelékül tárgyalja még az ú. n. gastrogen bélbántalmakat, az intestinális erjedési dyspepsiát, a
hepatogen, a pancreatogen bélzavarokat és midőn
még 7 pontban összefoglalja a Schmidt-féle étrend
előnyeit, áttér eseteinek leírására. Vizsgálat tárgyává
32 beteg ürülékét tette, egy betegét természetesen
ismételve. Ezek közűi 12 normális Viszonyokat
mutatott, nem is szenvedtek oly bántalmakban,
melyekben valamely eltérést lehetett volna az ürü
lékben várni. A többiek vastagbélhurutban, idült
dysenteriában, hypaciditasban, hyperaciditasban, idült
vékonybélhurutban, epepangásból keletkezett steatorrhoeában, béltuberculosisban, kerek gyomorfekély
ben, czukorvizelésben stb. szenvedtek.
Pályázó elég ügyesen és kellő szakértelemmel állí
totta össze— mintáz előadottak mutatják — azokat,
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miket az ürülékből való diagnosticára nézve felhozni
lehet, érthetően írja le a vizsgálati módokat és a
dolog átértésére valló módon mérlegeli azt, hogy
mennyire lehet az egyes vizsgálati leletet a bonyo
lódott viszonyok közt kórismészeti szempontból
értékelni. Új eredményekhez, új útakhoz vizsgálatai
nem vezettek, a mi a kérdés természeténél fogva
nem meglepő. Kár, hogy a kóreseteket nem közli
részletesebben, hogy a talált és az ürülékre vonat
kozó leletet nem hozza szorosabb kritikai mélta
tásba az egyes esetekben talált kórjelenségekkel és
hogy nem terjeszkedik ki a leletekből levonható
gyógytani szempontokra. Az észlelt esetek száma
sem igen nagy, noha tekintetbe veendő, hogy egyegy esetben többszörös vizsgálatot kellett végeznie.
Mindezek ellenére azt kell mondanunk, hogy szor
galmas munkát végzett és ennek alapján van sze
rencsénk ajánlani, hogy az „E faecibus tunctionem"
stb. czímű pályamunkának a kitűzött pályadíj
kiadassák.
Kolozsvár, 1910 április 17. A tkts. Karnak
alázatos szolgái: Purjesz Zsigmond dr., Udránszky
László dr.
E bírálati jelentést a kar egyhangúlag elfo
gadván, az „. . . e functione organa" jeligéjű pálya
munkának a 200 kor. jutalomdíjat odaitéli. A jel
igés levélke felbontatván, kitűnt, hogy a nyertes
munka szerzője: Kisszel Dávid IYr. éves orvostan
hallgató.
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Tekintetes Tanártestület!
A kórboncztanból kitűzött pályakérdésre: „A
glykogen fellépése a szövetekben kóros körülmények
közt, különös tekintettel a glykogen kimutatásánál
használatos módszerek értékére“ egy pályamunka
érkezett be „A munka nemesit“’ jeligével. A dol
gozat 110 negyedrét oldalra terjed, 200 górcsői
készítmény s 10 színes rajz van hozzá mellékelve.
Első fejezetében a glykogen szöveti kimuta
tásának technikájával foglalkozik. Vizsgálatai szerint
rögzítő szerül a formaiin is jól alkalmazható, a
glykogen színezésére jónak bizonyult a Lugol-oldaf;
különösen sósavas carminnal együtt, még inkább
a Best-féle carmin, a mellyel a készítmények szép
ségére és tartósságára nézve semmiféle más eljárás
nem versenyezhet. Úgy ezeknek, mint a többi festő
szereknek használhatóságáról számos esetben pár
huzamosan végzett festésekkel iparkodott meg
győződni.
Ezután a glykogen szöveti kimutathatóságára
vonatkozó ismeretek mai állásáról nyújt áttekintést,
külön tárgyalva ép és kóros viszonyokat, a glyko
gen alakját, elrendeződését az egyes kórformáknál.
A glykogen képződését és eltűnését tárgyaló elmé
letek ismertetésével záródik az irodalmi áttekintés.
A 41. oldalon tér át saját vizsgálataira. 32
esetben tanulmányozta a glykogen előfordulását
különböző rögzítési és festési eljárásokkal. Esetei
között 6-ban ép, 26-ban kóros viszonyok közt lépett
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fel a glykogen, utóbbiak túltengések, elfajulások,
gyuladások és daganatok közt oszoltak meg. Az
egyes fejezetek végén rövid összefoglalást ad lele
teiről. Ez a része a dolgozatnak leginkább számot
tevő, a leírások gondosak, sok érdekeset nyújtanak
a glykogen elhelyezkedéséről a sejt belsejében,
illetőleg különböző fekvésű sejtekben. így a sejtben
a félholdszerű, féloldali elhelyezkedésről találunk rész
letes feljegyzéseket; a bőrben többnyire a tövises
réteg felső határán, a májban a lebenykék szélein,
daganatokban gyakran az elhalások környékén,
gyuladásoknál a több magvú fehér vérsejtekben
találta fel legtömegesebben a glykogent. Hogy a ren
delkezésére álló idő mellett nem mindenre terjesz
kedhetett ki, az természetes, de mégis óhajtandó
lett volna, ha a gyuladásra s itt különösen a glykogennak a fehér vérsejtekben való jelentkezésére
nézve rendszeresebben válogatja össze eseteit.
A leírásokhoz képest következtetései jóval
gyengébb színvonalon állanak. Pl. a daganatokról
azt mondja, hogy a hol nem talált glykogent, ott
nyilván a késői rögzítésben rejlik az ok, holott épp
a saját eseteiből is kilátszik, hogy a glykogen
hiányát nem mindig a késői rögzítés okozza. Álta
lában azt lehetne mondani, hogy fejtegetései, okos
kodásai lépten-nyomon a kezdőt árulják el, míg
a képek leírásában, az objectiv tények elmondásá
ban némi tehetség nyilatkozik meg.
Rajzai elég jók, készítményei ügyesek, techni
kailag kifogástalanok.
Minthogy abban a véleményben vagyunk, hogy
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a dolgozat nemcsak elismerésre méltó szorgalomról
tanúskodik, hanem a kitűzött kérdés mindkét részét,
úgy a glykogen előfordulási viszonyait, mint a
technikai módszerek értékét, saját vizsgálatai alapján
elég jól megvilágítja, van szerencsénk javasolni,
hogy szerzőnek a kitűzött jutalom 50 korona felűljutalmazással megtoldva kiadassák.
Kolozsvárt, 1910. ápr. 28. fíuday Kálmán dr.
Uciránszky László dr.
E bírálati jelentést a kar egyhangúlag elfogad
ván, a „Munka nemesít'4 jeligéjű pályamunkának
odaítéli a 100 korona díjat 50 korona felüljutalmazással. A jeligés levélke felbontatván, kitűnt,
hogy a munka szerzője: Tatár Koriolán III. éves
orvostanhallgató.
Tekintetes Orvoskari Tanártestület!
A folyó 1909/10. tanulmányi évre kitűzött
általános kór- és gyógytani pályakérdésre: „ Vizs
gáltassak saját kísérletek segítségével, hogy valamely
betegségokozó baktérium virulentiája minő körül
mények között változik és mely tényezők érvényesiilnek?u 682— 1909/10. o. k. sz. a. egy pálya
munka adatott be „Sok iskolát kell még addig
kijárnod, Sokat csalódnod, míg mindent megértesz!"
(Madách) jeligével. Erről a dolgozatról alólírottak
a következőkben terjesztjük tisztelettel a Tekintetes
Orvoskari Tanártestület elébe véleményes jelenté
sünket.
A munka 307 negyedrét lapnyinak van jelezve;
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igazában csak fele: 153 lap. 16 hőgörbe, 3 össze
foglaló táblázat, 6 mikrophotografiás felvétel és 30
górcsővi készítmény van mellékelve hozzá.
Az 1—45. lapra terjedő bevezetésben felemlíti,
hogy tanulmánya tárgyául a lépfene bacillust válasz
totta s hogy kísérletei közben állandóan figyelemmel
kísérte ennek a bacillusnak a buroktermő tulajdon
ságát, mert „a legújabb tapasztalatok szerint a lép
fene bacillus burkos, vagy buroktalan volta és
virulentiája között összefüggés van". Felemlíti kü
lönböző szerzők, de különösen Preisz idevonatkozó
vizsgálatait, majd a burok kimutatása módjait,
végűi saját módszerét, melylyel a burkot eléggé
szemléltetően és könnyen sikerült feltüntetnie. Az
összehasonlítások megkönnyítése végett rendszerint
48 órás tenyészeteket használt és gondosan ügyelt
arra, hogy a kísérleti állatokba bejuttatott bakté
riumok száma lehetőleg ugyanaz legyen. Ez a szám
középértékben kb. 40 millió volt.
A 47. lapon a „Napfénnyel végzett kísérletek“
leírásához fog szerző. Előbb ügyes csoportosításban
ismerteti a kérdés irodalmát, melyből azt látja,
„hogy úgy a napfénynek, mint az elektromos fény
nek igen erős baktériumölő hatása van, melyet'
főként a kék, violett és ultraviolett sugarak okoz
nak". Kísérleteit napfénnyel úgy végezte, hogy
részint Petri-féle csészében szétkent bacillusokra,
részint függő cseppben levőkre engedte a fényt
hatni, nehány esetben a tenyészetekre is.
Verőfénnyel 3 kísérletet végzett augusztusban
s kettőt októberben s azt találta, hogy az augusztusi
6
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36'5°C. verőfény 10 percznyi behatására az anthrax
tenyészet virulentiája annyira gyengült, hogy a
belőle beoltott nyúl nem pusztult el. Ez a gyen
gülés állandó tulajdonsága marad a bacillusnak,
mert még a második átültelésben sem öli meg az
állatot. Az ily módon gyengült bacillusok gyors
ispora képződést mutatnak, mely szintén állandó
tulajdonsága a bacillusnak. Az ilyen bacillúsokon
burokképződés nem volt tapasztalható. Ezzel szem
ben az októberi verőfény, a mely 41°C volt, nem
volt képes a virulentiát annyira meggyengíteni,
mint az augusztusi, még 35 percznyi behatás alatt
sem. A gyors ispora képződés most is mutatkozott,
sőt burokképződés is látszott. Az idevágó V. sz.
kísérletében az állat halála előtt 36 órával sikerült
az állat véréből a bacillust kitenyésztenie. Ebben
az öt kísérletében az anthrax tenyészet Petri-fcle
csészében szét volt kenve s úgy hatott rá a verő
fény, ellenben aVI., VII., VIII. kísérletében az an
thrax bacillus ugaron fejlődött tenyészetére engedte
a vékony réteg fellegtől kissé elfogott napfényt
hatni. Ezekben azt találta, hogy az ilyen úton
szerzett virulentia-gyengülés nem marad állandó
tulajdonsága a bacillusnak, mert már az első átül
tetésben visszanyeri teljes virulentiáját; azt is találta,
hogy ilyenkor a bacillusok morphologiailag is meg
változnak : egyenetlen szélűekké, szemcsésekké lesz
nek s az ispora-képződés megindul bennük. IX. és
X. kísérletét úgy végezte, hogy /Afn-csészébe tett
48 órás leves-tenyészetre hagyta a verőfényt hatni
s azt találta, hogy a virulentia mutat ugyan vala-
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nielyes gyengülést, de ez sokkal kisebb, mint az,
mely hasonló körülmények között szilárd talajon
levő bacillusokon beáll. Itt is gyors volt az ispora
képződés. XI.—XIV. kísérleteit úgy végezte, hogy
leves-tenyészeteit szeptemberben 15, 25, 30, 50
perczig tartotta a napfényen s azt tapasztalta, hogy
csak egy esetben (XIV. kísérlet) gyengült meg 50
perez alatt annyira, hogy az állatot nem pusztította
el, ellenben 3 esetben alig mutatkozott gyengyiilés.
A 227. lapon a „szétszórt fénnyel végzett kí
sértelek“ leírásához fog szerző. Virulens anthrax
leves-tenyészetét 174X 24 óráig tartotta szobai
világosság és szobai hőmérséklet mellett s azután
3 nyúlat oltott belőle, melyek közűi az egyik
a 4., a másik a 3. nap hullott cl, a harmadik 9
napig lázas volt, igen nagy helyi elváltozással,
de aztán kigyógyult. A mikor ennek okát kutatni
kezdte, rájött, hogy ez az állat egyszer m ár be
volt oltva 10 perczig verőfényen tartott tenyészettel,
de akkor semmi baja sem lett. Mostani lázas álla
pota alatt két ízben is tett ültetést a véréből s mind
a két ízben eredménnyel. A második alkalommal
tett ültetésnél 1 kcm. vérből 25600 anthrax-telep
fejlődött. Ezek a bacillusok burkot termeltek. Hogy
meglássa: virulensek-e, beoltott belőlük 2 nyúlat
és egy tengeri malaczot, a melyek életben maradtak,
tehát „az immunissá tett állatba bejuttatott virulens
bacillusok avirulensekké válíak“. Ebből az esetből
az a gondolata támadt, „hogy az állat szervezetén
belül egy olyan anyagnak kellett szerepelnie, mely
képes volt teljesen virulens bacillusokat avirulensekké
6*
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tenni". „Végeredményben tehát a virulens hacillus
avirulenssé tételében magában az állat testében levő
anthraxellenes anyagok szerepeltek s így azon tényezők
sorában, a melyek a virulentiát befolyásolják, fel
kelt vennünk az immunserumos állat nedveit is."
A 269.— 285. lapokon összegezi a napfénnyel
nyert eredményeit s a 287. lapon az „illatos anya
gokkal" végzett kísérletei leírásához fog. 10 ilyen
anyag hatását vizsgálta s arra az eredményre jutott,
hogy „a vizsgáltak csak kevéssé befolyásolják a lég
fene bacillust".
A 299.—307. lapokon összefoglalja kísérletei
végső eredményeit s hangsúlyozza, hogy a napfény
hatásában találta meg az egyik tényezőt, mely rend
kívül fontos szerepet játszik a virulentia csökken
tésében, a másikat pedig az állati szervezet nedveiben.
„Minthogy pedig" —■ így végzi dolgozatát — „az
állati szervezeten belül leginkább chemiai változások
szerepelnek, chemiai hatást fejtenek ki a nap sugarai
s chemiai változásokat okozhatnak a hőhatások is,
közel fekvőnek látszik az a gondolat, hogy talán
chemiai folyamat az a tényező, mely a bacillusok
gyöngítésénél érvényesül".
A dolgozatnak ebből az eléggé bő ismerteséből
kitetszik, hogy a szerző dicséretes szorgalommal
és elismerést érdemlő törekvéssel foglalkozott a ki
tűzött kérdéssel általában. Az eredmények feldol
gozásában is szabatosságra törekszik, gondot fordít
a dolgozat külső kiállítására és figyelembe veszi a
kérdésbe vágó irodalmat. A kísérletileg feldolgozott
anyag ugyan aránylag kevés, de a verőfény hatását

illetőleg kézzel fogható eredményt mutat fel. Tisz
telettel javasoljuk azért a Tkts. Orvoskari Tanár
testületnek, hogy a „Sok iskolát kell még addig
kijárnod, Sokai csalódnod, míg mindent megértesz/ “
jeligéjű pályadolgozat szerzőjének méltóztassék oda
ítélni a kitűzött pályadíjat s 100 korona szorgalom
díjjal megtoldani, ha telik a rendelkezésre álló
összegből.
Kolozsvárt, 1910. április 28.
A Tkts. Orvoskari Tanártestületnek alázatos
szolgái: Löte József dr. szakbíráló, Rigler Gusztáv
dr. társbíráló.
E bírálati jelentést a kar egyhangúlag elfo
gadván, a „Sok iskolát kell még addig kijárnod,
Sokat csalódnod, míg mindent megértesz1' jeligéjű
pályamunkának a 100 korona díjat 100 korona
szorgalmi díjjal megtoldva odaítéli. A jeligés levélke
felbontatván, kitűnt, hogy a nyertes munka szer
zője : Xappendruck Kálmán IV. éves orvostanhall
gató.
Tekintetes Orvoskari Tanártestület!
Az ideg- és elmekórtanból kitűzött pályázatra:
„Egész agyveloböl készíttessenek vízszintes, merőleges
és haránt irányú metszetsorozatok az idegrostok és
dúczsejtek ' egymáshozi viszonyának feltüntetésével,
vetítésre való felhasználás czéljából“. Jutalma 100
korona. Egy dolgozat érkezett be : „r\ apyj twv ve-jpuv
ev tö
jeligével.
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A munka 31 oldalra terjed és 150 készítmény
három dobozban van hozzá mellékelve. Az írásbeli
dolgozat csupán a készítmények előállításának mó
dozataival foglalkozik és leírja a metszetek készíté
sénél követett eljárásokat. Első sorban beszámol
amaz irodalmi segédeszközökről, a melyeket a metó
dus megállapításánál felhasznált. Azután áttér a
keményítősre, a fixálásra, a víztelenítésre, a beágya
zásra, a felragasztásra, a metszésre, a festésre és
az elzárásra.
A friss agyvelőt Müller-formol folyadékban
keményítette. Fixáló folyadékul az Orth-féle keve
réket használta. További keményítősre és víztele
nítésre a Pál-féle eljárást követte azon különbséggel,
hogy egymás után 50, 80, 96°/0-os alkoholon foko
zatosan vitte át az agy velőt s azt később éter
alkoholba tette. Beágyazásra a celloidin-metódust
választotta. A beágyazott anyagot besűrítés után
falemezre ragasztotta. A metszés 30%-os alkoholban
történt. A metszeteket 1— 2 % - o s krómsavba, vagy
Müller-folyadékba rakta. Festésre néha a Weigertféle módszert, leginkább azonban a Gerlach-féle
karminfestést alkalmazta. A jól színeződött metsze
teket előbb desztillált, majd savanyított vízben kiáz
tatta, alkoholsorozaton át víztelenítette, karbolxylolba vitte, végre kanadabalzsamban üveglemezek
közé zárta. Az így készült 600—800 drb, 10X15
czentiméter nagyságú metszetből 150-et kiválasztott
s azokat dobozokba helyezve, a pályamunka ered
ményeként beadta.
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A készítmények elég tetszetősek és vetítésre
alkalmasak. A metszetek jól vannak testve, elég
finomak. A szürke állomány a fehértől könnyen
megkülönböztethető. Az egyes agyképletek világosan
látszanak. Némi hibájuk az, hogy mivel a met
szésre előkészített agyvelőt a lágy agyburoktól is
megfosztotta, a vérerekkel együtt a plexusokat is
kitépte. Ezzel elveszett az agyvelőűrök ependimája,
lefoszlottak néhol egyes agyvelőrészletek, olykor
eltolódott, máskor leszakadt egy-egy kisebb darab.
Hibának vehető az is, hogy az agyvelőt metszéskor
nem találta mindenkor hossztengelyével derékszög
ben, a miért a két oldal nem egészen részarányos.
Azonfelül a sok ezernyi metszés nem mindegyike
sikerülvén, a sorozatban nagyobb hézagok is támad
tak. Éppen ama metszetek hiányzanak nagyobbára,
a melyeken az agyvelőidegek eredési helye jól
volna tanulmányozható. A képmetszeteken látható
dolgok leírását nem nyújtja.
Pályázó fáradságos, sok dolgot adó és nagy
türelmet kívánó munkát végzett. Sok időt is szen
telt neki. Csakis hosszas kísérletezéssel tudott ered
ményt biztosító eljáráshoz jutni. A metódust szinte
önállóan állította össze. Tulajdonképpen olyan elő
készítő munkát mutat be, a melynek alapján ezentúl
biztosabb és szebb sikerek lesznek elérhetők. Az
agyvelőből kizárólag homlokirányú metszeteket csi
nált. A többi irányban való metszésre ideje nem
maradt.
Tekintve a dolgozat tömeges, használható ered
ményeit, valamint tekintettel a munkának sok után

járást, ismétlést követelő nehézségeit, azt nemcsak
a kitűzött 100 korona jutalomra méltónak, hanem
további 100 korona felüljutalmazásra is érdemesnek
tartjuk.
Kolozsvár, 1910 április 29. Lechner Károly
dr. mint szakbíráló, Davida Leó dr. mint társ
bíráló.
E bírálati jelentést a kar egyhangúlag elfo
gadván, a „íj apxí)
vsupwv ev xíp evyxecpaAiü" jeligéjű
pályamunkának a 100 korona díjat 100 korona
felüljutalmazással odaítéli. A jeligés levélke felbon
tatván, kitűnt, hogy a nyertes munka szerzője:
Feszt György III. éves orvostanhallgató.
Kelt Kolozsvárt, az Orvosi Karnak 1910. évi
április hó 29.-én tartott VlU.-ik rendes üléséből.
Laté József dr. e. i. dékán.

A bölcsészet-, nyelv- és történettudo
mányi kar jelentése.
Tekintetes Egyetemi Tanács!
A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
az 1909/10. tanévre Kolozsvár sz. kir. város ala
pítványából 10 pályakérdést tűzött ki. Ezek közűi
4 kérdésre 1— 1, összesen 4 pályamunka érke
zett be.
Karunk folyó évi május 6.-án tartott Vili.
rendes ülésében a pályamunkák bírálatait tárgyal
ván, a részletes bírálatokat a kari határozatokkal
együtt a következőkben terjeszti a tkts. Tanács elé:
Tekintetes Kar!
A paedagogikából kitűzött e pályakérdésre:
„Eötvös József báró kultúrpolitikai (socialpaedagogiai) nézeteinek rendszerbe való foglalása“ czímű
pályatételre egyetlenegy pályamunka érkezett be és
pedig: „Magyarország jövője a kultúra kérdése*1
jeligével.
Ezt a pályamunkát 262— 1909/10. bksz. alatt
áttette hozzánk karunk dékánja — megbírálás végett.
A nagy szorgalommal készült, 223 lapra ter
jedő munka a bevezetésben (IX 1.) jelzi a kérdés
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nagy jelentőségét és azt a nagy kört, a melyet
Eötvösnek történeti alapon át kellett kutatnia, hogy
kultureszményére eljusson (III.); kiemeli, hogy
nevezetesen „A XIX. század uralkodó eszméidben
van e kép letéve, de nem rendszeresen; a szerző fel
adata Eötvös socialpaedagogiai nézeteit lehetőleg
egységessé téve rendszeresen előadni; ezt azon
ban megelőzőleg amaz alaptényezőket megismer
tetnie, a melyek nélkül az Eötvös által látott kulturállam képe nem lehetett teljes. (IX. 1.)
E kitűzött terve szerint szól az I. részben
egészen aphoristikusan alig 3 lapon a társadalom
és állam keletkezésének kérdéséről; majd alig 5
lapon át a fejlődés törvényszerűségéről, 2V2 lapon
a haladás törvényeiről; alig 3 lapon a törvények
gyakorlati eredményéről, majd az állam és egyén
egymáshoz való viszonyáról (3 1.), a szabadság
és egyenlőségről (3 1.), a nemzetiség-, az államról
(5 1.), a természeti és positiv törvények- és jogokról
(2 V4 1.), az állam czéljáról (4 1.), az egyének-, a
társadalomról (3Vá 1.) s végre egy 4 lapra terjedő
átmenettel rátér munkájának
II. részére, a mely a socialpaedagogia fogalmát
akarja adni Eötvösnél a 39—44. 1. s mely alatt szól
a különböző fokú tanítóintézetekről és nevelőintéz
ményekről (népnevelésről 45— 128., polgári iskoláról
128—131., középiskoláról 131 —153. és egyetemekről
153— 168., a felnőttek oktatásáról 168— 182., egye
sületek-, múzeumok-, könyvtárakról 182— 190.).
A III. részben a bírói hatalomról, bíráskodásról,
börtönügyről (191 — 201.).
'
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Az eredményt a 201—208. 1. összefoglalja s
külön fejezetben foglalkozik Eötvös módszerével és
Eötvös felfogásának mára is kiterjedő jelentőségével
(208— 223.).
A munka ez az átnézete már is mutatja, külö
nösen az első résznek aphoristikus tárgyalásával,
hogy a szerző nem jutott el oda, a hova felemel
kedni akart — Eötvös kultureszményének egységes
látására.
Ennek főoka az, hogy nem kereste, vagy leg
alább nem találta meg azt a helyes utat, a mely e
czélra vezet; s nem foglalkozott oly behatóan és
terjedelmesen Eötvös munkáival, hogy előtte a
kultureszmény a maga nagyságában, a társadalmat
minden izében átható erejében feltűnt volna.
Megtalálta volna a helyes utat, ha az első
részben az ott elaprózott dolgokat a történet folya
matába beolvasztotta volna s így kimutatta volna,
miképpen emelkedett Eötvös kultúrtörténeti elmél
kedésével fel az ő kultureszményére!
Feltűnt volna előtte a kultureszmény, ha Eöt
vösnek nem csak az országgyűlés előtt nyilvánosan
bemutatott, a tanintézetek reformjára vonatkozó
terveit, törvényjavaslatait indokolásukkal együtt nézte
volna, hanem ha látta volna azon intim töpren
géseit, a létező szomorú állapot fölé emelt gyö
nyörű képeit, a melyeket ő a családról, a társada
lomról, a vármegyéről, a nemzetiségek, a külön
böző vallások értékéről, az államról, az emberi
ségről, a keresztény vallásról, Isten országáról
alkotott magának. Ennek érdekében nem csak beszé-

*
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deivel, eléterjesztóseivel, hanem a Karthausival, a
Falú jegyzőjével, Magyarország 1514-ben (a mely
nek Lőrinczét jegyzetben a börtönügy tárgyalásánál
megszólaltatja) és különösen a Nővérekkel kellett
volna foglalkoznia.
Még csak ezután kellett volna a III. részben
leszállania a valóságba s itt utalni arra, hogy Eötvös
már most miképpen igyekezett az ő kultureszményét meg is valósítani. Ez esetben nem szorít
kozott volna éppen a főrész nehány lapra s bele
került volna a III. részbe az, a mi őt a Il.-ben
kizárólag foglalkoztatja, de oda is csak mint egy
rész. Hol van Eötvösnek a művészeteknek, az iro
dalomnak oly előkelő méltatása, mint a minővel
már csak „beszédeiben" is találkozunk?
A függelék, a „Módszer", éppen Bevezetésnek
lett volna jó. Az inductiv, az oknyomozó módszert
hangsúlyozza Eötvös, holott az, a mit ő követ,
lényegileg genetikai. Igen természetesen kapcsoló
dott volna e Bevezetéshez Eötvös kultureszményének genesise; úgy, hogy Eötvös maga lett volna
az, a ki őt módszerével felsegítette volna a kultúra
eszményének magaslatára.
E helyett aphoristikus részletek, idézetek meg
felelő keret nélkül; képek igaz hangulat és coloristika nélkül. A szorgalom nem helyettesítheti az
intuitiót. E nélkül adhatjuk Eötvös egyes nézeteit,
de nem látjuk és nem terjesztjük elő Eötvöst a
maga személyiségében s személyiségének vonzó és
nemesítő, felemelő erejében.
Még a részletekre nézve lennének egyes meg
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jegyzéseim. Az egyetemeknél s nevezetesen az azo
kon felállítandó theologiai facultások kérdésénél kár
volt Imre Sándorra hivatkozni; helyesebb lett volna
erre nézve az országgyűlési iratokat., tárgyalásokat
átnézni: ekkor látta volna a szerző, hogy Deák
Ferenczczel együtt mi indította Eötvöst tényleg
arra, hogy Budapestre 3 theologiai íácultást ter
vezett.
Viszont pedig igenis jó lett volna Imre Sán
dor idézetét (201. 1.) még mielőtt a szerző az
ő munkájához fogott -— nagyon is megszívlelni.
Ha a szerző ezt teszi s Imre Sándor tanácsát
követi, nagyon érdemes és értékes munkát végez.
így azonban csakis az inkább kezdő író szor
galmát, mely a jövőre nézve tárgyi eredményt is
előlegez, honoráljuk azzal, hogy a „Magyarország
jövője a kultúra kérdése" czímű jeligés szerző
részére 80 koronás szorgalmi díjnak adományozását
hozzuk javaslatba.
Kolozsvár, 1910 ápr. 28. Dr. Schneller István,
dr. Iíőhni Károly.
A kar az előadó javaslatához hozzájárul és a
munkát 80 korona szorgalomdíjjal jutalmazza. A
jeligés levél felbontatván, abból Kiss Elek II. éves
bölcsészetiem hallgató neve tűnt elő.
Tekintetes Kar!
Hazánk története oly szorosan összefügg a
népvándorlások történetével, hogy az ennek vizs
gálatában elért eredményekkel, a melyek a vándor
lások kánonának megalkotására vezethetnek, nekünk

nemcsak az egyetemes, hanem a hazai történelem
szempontjából is foglalkoznunk kell. Megtette ezt
már 1907-ben dr. Cholnoky Jenő, egyetemünkön
a geographia tanára, ki a belsőázsiai öntözésekről
és a népvándorlásról tanulmányt írt. Ily szempont
ból nálunk először ő vizsgálta a történelemnek azt
a régi kérdését, hogy Belső-Ázsia népei kezdettől
fogva miért vándoroltak ki a határszélekre: Európa,
sőt India és Kelet-Ázsia felé is? Óhajtottuk, hogy
egyetemünk hallgatói a legújabb kutatások alapján
bővebben is foglalkozzanak a népvándorlás okaival.
A kitűzött kérdésre „Ex Oriente lux“ czímmel
267. szám alatt mindössze egy pályamunka érkezett.
Terjedelme mindössze 4-r. 59 lap lévén, nem tel
jesedett az a reményünk, hogy bővebben tájékoz
tasson a kérdés mai állásáról.
Nagyon tanulságos lett volna, ha a szerző
először is a népvándorlásról idáig vallott felfogá
sokat ismerteti meg s úgy állítja velük szembe a
legújabb kutatásokat, hogy végűi a régit és az
újat egybevetve, a vándorlások tisztázott és gyanít
ható okait világosan felsorolhassa.
Rendszeres, tudományos munka helyett szelle
mesen írt elmefuttatást kaptunk, mely tudományos
alapon állva, figyelmeztet újabb szempontokra, de
a bővebb vizsgálatot másokra hagyja.
Egyoldalúságának is ez az oka.
Ő pl. a khinai falak alól elvezetett hónoknak
csak Európára visszavert tömegét ügyeli meg,
holott egyes franczia és amerikai kutatók szerint
több törzsben átmenekültek azok a Bering-tengeren
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Amerikába is és ott telepedtek meg. A legmeré
szebb sem állítja, hogy Amerika Ázsiából nyerte
volna egész népességét, sőt Dél-Amerikában egy
délről északfelé, tehát fordított irányban való ván
dorlás is több mint valószínű. Afrikát sem szabad
kifelejteni a népvándorlások történetéből, a mely
még a regés Óceániával és Atlantisszal is kapcso
latba hozható. A kutató ásatások pedig nemcsak
a Takiamakán területén folynak, hanem a sumir—
elami, sziriai stb. területen, Otir gyanított földjén
s Amerika különböző pontjain is.
A belső-ázsiai hatást tehát s a csatornák és
egyéb földmunkálatok elterjedése irányát és egy
másutánját nemcsak Európa, hanem Amerika és
Afrika felé is kutatni kellene, mielőtt a népván
dorlás törvénykönyvét megalkotnék. Elmélkedését
a pályázó maga is azzal a helyénvaló kérdéssel
végezi, nem tudnánk-e mi, magyarok is segéd
kezni ebben a nagy munkában ? Sőt igen is tud
nánk s tudtunkkal Sólyom-AVfo/c Zsigmond volt
az első, ki 1882-ben, tehát másokat megelőzve,
éppen a belső-ázsiai népek vízépítkezéseiből ki
indulva foglalkozott Magyarország vizei múltjának
és vízépítkezésének történetével. Es ezzel együtt
azt a kérdést is föl kellene vetnünk, az ázsiai nép
vándorlás törvényét alkalmazhatjuk-e az ellenkező
irányú vándorlásokra? Ha pl. hazánk alföldjeinek
s a Szármát-síkságnak ősi jellege valóban olyan
forma volt, mint a belső-ázsiai síkságé s ha — az
árja — népek őshazáját csakugyan a Szármát-síkságon kell keresni: az árjáknak a végek felé tér-

jeszkedése hasonló okokból történt-e, mint a kisázsiaké Belső-Ázsiából ? Nevezetesen: Perzsiáig,
Indiáig megtett útjokban megvannak-e azok a foko
zatok, a miket most szerzőnk, mások nyomán,
a belső-ázsiaiakra vél megállapíthatni s a most a
turániak javára írt csatorna-építések történeti jogát,
legalább részben, nem kell-e az ő javukra átírni?
Sőt éppen azon a téren, a hol Stein kutatott, BelsőÁzsia nem éppen Indiától nyerte-e fényét ? Hiszen
Stein, a kinek Ancient Khotanyd két kötetét annyi
gyönyörűséggel, egy alig sejtett világ emlékivei
gazdagodva lapozhatjuk, maga mondja, hogy az
elhagyott csatornák és a homokkal borított városok
temetőjében főképpen indiai kharosthi jegyekkel
televésett fatáblákat talált s az okiratok nyelve az
indiai prákritnak, szanszkrit kifejezésekkel bőven
vegyített, korai alakja. Bizonyos, hogy Khotan
vidékét időszámításunk előtt két századdal az észak
nyugati Pandsabból kivándorlók hódították meg és
gyarmatosították, akkor azonban Belső-Ázsiának
ezekre a területeire már az Európából Indiába
került s onnan visszavándorló árják hatottak. Az
tehát a Taklamakán nagy homoktengerének leg
nagyobb találós meséje: a pandsabi kivándorlók
készen találták-e, vagy ők maguk ásták-e azokat
a csatornákat, miknek — Stein szerint — nem is
annyira természeti, mint politikai okokból való elha
nyagolása a népek tovább vándorlását okozta? S
vájjon a visszavándorlás is ugyanazon törvények
szerint indult-e?1
Bővebben Márki a Földrajzi Közleményekben. 1907. 164—166.1.
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Szerzőnk a kérdésnek csak egyik ágával és nem
elég következetesen foglalkozott, de olvasottsággal
és csinos alakban. Vállalkozása sok kiegészítésre
szorul, de éppen ezért buzdítást érdemel. Tiszte
lettel ajánljuk tehát, hogy neki a kitűzött összeg
mint szorgalmi díj adassék ki.
Kolozsvár, 1910. május 5. Mély tisztelettel
dr. Márki Sándor, dr. Schilling Lajos.
A kar az előadó javaslatához hozzájárul és a
kitűzött 200 koronát mint szorgalmi dijat ítéli oda.
A jeligés levél felbontatván, abból Paull Aranka
IV. éves bölcsészetkari hallgató neve tűnt elő.
Tekintetes Kar!
A régiségtanból kitűzött pályatételre: „Az
Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárában
tevő j'elíratos emlékek méltatása a római állami és
magánélet szempontjából^, egy pályamű érkezett be
„Dacia" jeligével, két számozatlan és negyvenhét
számozott, írott oldalon. A pályamű mindenekelőtt
pontosan beszámol a használt forrásművekről és e
tekintetben az irodalmat egészen 1908-ig pontosan
követi, bár egy helyütt pontatlanul idéz. Azután
művét történelmi áttekintéssel vezeti be, meghatá
rozván a legkorábbi és legkésőbbi feliratunkat. Ele
venen tárgyalja azokat az adatokat, a melyekből a
daciai telepek nemzetiségére lehet következtetni s
hű képét nyújtja annak a keleti beözönlésnek, a
mely a hódítás után Dacia néprajzát olyan szí
nessé teszi. Tüzetesen szól arról a tarkaságról, a
melyet a betelepülők a vallás terén honosítottak
7
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meg és teljes képet nyújt a tartomány hadügyi és
közigazgatási kormányzatáról, annak különböző fel
osztásainak idejéből. Dicséretreméltó jártassággal
szól a csapatelhelyezésekről és jóleső önállóságot
tapasztalunk a dolgozatnak abban a részében, a
mikor tisztába kíván jönni azzal, hogy Daciának
hármas fölosztását megelőzött időkben volt-e a két
Daciának olyan közös conciliuma, a minőnek léte
zéséről a Dáciáé Trés idejéből tudunk. Bár ezekben
föladatát minden tekintetben dicséretre méltóan oldja
meg, a dolgozatához csatolt mellékletben föladatán
túlmenőleg teljes catalogue raisonnéját nyújtja a
földolgozott emlékeknek és ellátja azokat a Corpus
Inscriptionum Latinarumtól meghonosított név- és
tárgymutatókkal. Mindezek alapján nemcsak a pálya
díj elnyerésére szolgált rá tökéletesen, de annál
többet’ is tett, úgy hogy a pályadíj fölemelését is
bőven megérdemelte.
Kolozsvár, 1910 május 6. Dr. Posta Béla,
dr. Schilling Lajos.
A kar az előadó javaslatához hozzájárul és a
kitűzött 150 korona pályadíjat 200 koronára fel
emelve ítéli oda szerzőnek. A jeligés levél felbon
tatván, abból Létai Balázs IV. éves bölcsészetkari
hallgató neve tűnt elő.
Tekintetes K a r!
A földrajzból kitűzött pályakérdésre : „ Milyen
összefüggés van az emberek életmódja, a műveltség
és a fizikai földrajzi körülmények közt‘\ Jutalma
200 kor., egy pályamunka érkezett be: „A munka
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a kultúra rugója41 jeligével. A pályázó teljesen egyi
künk (dr. Cholnoky) előadásai hatása alatt irta meg
munkáját. Alig tanulmányozott egyebet. Az igaz,
hogy alaposan átértette és megemésztette a tőle
hirdetett elveket, de bizonyosan jobban tette volna,
ha más véleményekre is nagyobb figyelemmel lett
volna s az irodalomba mélyebb betekintést szerzett
volna. Aprólékos hibái, kis tévedései nem rontják
le a leírás általános helyességét. Nyomdafestékre
nem érett meg, de arról tanúskodik, hogy a pályázó
teljesen beleélte magát professzorának gondolat
világába, a mi szorgalomról, érdeklődésről és lelke
sedésről tesz tanúságot, miért is a pályadíjat neki
kiadhatónak véljük.
Kolozsvár, 1910 május 5. Dr. Cholnoky Jenő,
dr. Márki Sándor.
A kar a javaslathoz hozzájárul s a 200 kor.
pályadíjat odaítéli. A jeligés levél felbontatván, abból
Bogsch Sándor mathemat. kari hallgató neve tűnt elő.
Kelt Kolozsvárt, a bölcsészet-, nyelv- és tör
ténettudományi karnak 1910. évi május hó 6.-án
tartott VIII.-ik rendes üléséből. Dr. Csengeri János
e. i. dékán.
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A mathematikai és természettudományi
kar jelentése.
Tekintetes Egyetemi Tanács!
A mathematikai és természettudományi kar
az 1909/10. tanévre kitűzött s Kolozsvár sz. kir.
város pályadíjalapítványából jutalmazandó pálya
tételekre érkezett pályamunkákról jelentésemet a
következőkben van szerencsém előterjeszteni.
A kitűzött 25 pályakérdés közűi ötre összesen
hat pályamunka érkezett. E pályamunkák fölött a
kar a folyó év május hó 7.-én tartott I. rendkívüli
ülésén, két-két szaktanár bírálati jelentése alapján,
a következőképen határozott:
I. Az elemi mennyiségtani 1. számú kérdésre:
„Határoztassanak meg az egyenlőoldalú hyperbolával harmadrendű érintkezésben levő parabolák,
továbbá ezek directrixeinek és tengelyeinek beburkoló
görbéi“. Jutalma 100 korona; egy pályamunka
érkezett 585. kari szám alá „Directrix“ jeligével.
Dr. Vályi Gyula és dr. Klug Lipót ny. r.
tanárok bírálata e pályamunkáról a következőkép
pen szól:
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Tekintetes K ar!
A pályamunka az egyenlő oldalú hyperbolával
harmadrendű érintkezésben levő parabolák egyen
letét, továbbá ezen parabolák directrixei és tengelyei
beburkoló görbéinek paraméteres egyenletét jól hatá
rozza meg és így a pályakérdés kívánságainak szószerint eleget tesz. Kívánatos lett volna, hogy a
két geometriai helylyel részletesebben foglalkozzék,
legalább azok jellemző számait meghatározhatta
volna.
Tekintettel azonban arra, hogy a pályamunka
szerzője az analytikus geometriai számolásokban
jártasságot és egy pár íráshibát nem számítva pon
tosságot tanúsít, azt indítványozzuk, hogy neki a
száz korona pályadíj adassék ki.
A bírálók jelentése alapján a kar az 585. kari
szám alatti „Directrix" jeligés mű szerzőjének a
100 korona pályadíjat egyhangúlag odaítélte; szer
zője a fölbontott jeligés levélke szerint Novacu
Mihály IV. éves kari hallgató.
II. A kísérleti természettani 8. számú kér
désre : „ Ismertesse a fotoelektromos jelenségeket lehe
tőleg saját kísérletei alapján“. Jutalma 200 korona;
egy pályamunka érkezett 572. kari sz. alá „Natura“
jeligével.
Dr. Tangl Károly és dr. Farkas Gyula ny.
r. tanárok bírálata e pályamunkáról:
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Tekintetes Kar!
A pályatétel a fotoelekromos jelenségek ismer
tetését kívánta a pályázó saját kísérletei alapján.
A beadott egyetlen pályamunka szerzője ezért a
fősulyt ama jelenségek részletes leírására fekteti,
melyeket ő maga észlelt és lemért s nem is törekszik
arra, hogy az összes ide tartozó jelenségeket épp
oly részletességgel leírja s ismertesse.
Saját kísérleteivel új eredményekre nem jutott,
csak igazolta az eme kérdéssel foglalkozó kutatók
ismert eredményeit. Mégis dolgozatában a szerző
új gondolatot is vet fel, mikor keresi, hogy az erő
sen mágnesezhető anyagok, vas, nikkel, kobalt
mágneses állapota van-e befolyással a Halhvachseffektusra. Erre vonatkozó kísérletei, igaz, negatív
eredménnyel jártak, de mégis már magának a
problémának felvetése s az ezzel járó kísérletek
gondos keresztülvitele dicséretet érdemel.
Többi kísérleteiben csaknem kizáróan a Hallwachs-effektus vizsgálatára szorítkozik : kimutatja a
besugárzott felület nagyságának és felületi minő
ségének és a fény erősségének s hullámhosszának
befolyását; a különböző fémeket érzékenységük
szerint sorozatba foglalja; a fotoelektromos áram
erőssége- s a potencziálkülönbség összefüggését vizs
gálva, felismeri a telítési áramot; keresi, függ-e a
fotoelektromos hatás a fény polarizált állapotától s
igazolja Elster és Geitel formuláját; végre észleli
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és méri a kifáradás jelenségét s rámutat ama ténye
zőkre, melyektől a kifáradás függ.
Kísérleteit nagy szorgalommal, kitartással s
körültekintéssel végezte. Javításra szorulnak ama
kísérleti eredményei, melyek az áram- és potencziálkülönbség közti összefüggésre vonatkoznak : ezeknél
t. i. nem volt tekintettel a kifáradásra. A vizsgá
lathoz szükséges eszközöket részben maga készí
tette, részben tervezte s ebben dicséretreméltó ügyes
séget fejtett ki.
Ezért tisztelettel azt javasoljuk a tek. karnak,
hogy a „Natura" jeligés pályamunka szerzőjének
a kitűzött 200 kor. pályadíj kiadassák.
A bírálók jelentése alapján a kar az 572. kari
szám alatti „Natura" jeligés mű szerzőjének a 200
korona pályadíjat egyhangúlag odaítélte; szerzője
a fölbontott jeligés levélke szerint Gyulai Zoltán
IV. éves kari hallgató.
III.
A vegytani 18. számú kérdésre: „Szaba
don választandó kísérleti tanulmány az anorganikus
chemia köréből “. Jutalma 300 korona; egy pálya
munka érkezett 597. kari szám alá „Mendelejev
Dimitri Ivanovics“ jeligével.
Dr. Fabinyi Rudolf és dr. Szádeczky Gyula
ny. r. tanárok bírálata e pályamunkáról:
Tekintetes Kar!
A mennyileges chemiai analysis, olykor az
egyszerűség és gyorsabb végrehajtás szempontjából,
részint ellenőrzés kedvéért s nem csekély számú
esetben megfelelő chemiai methodus hiányában, a
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meghatározandó anyagok bizonyos physikai tulaj
donságaira alapított eljárásokat alkalmaz czéljainak
elérésére: Ezeknek az eljárásoknak legnagyobb része
az elektromosság és a fénytan köréből van véve.
Az utóbbiakhoz tartozik az az eljárás is, a melyet
colorimetriának neveznek s a melyet a pályamunka
szerzője dolgozatában ismertet.
A colorimetria mindazon testek quantitativ
meghatározására alkalmas, a melyek valamely folya
dékban színesen oldódnak s legalább a vizsgálat
tartama alatt színtartók, vagy pedig, a melyeket
chemiai úton quantative át lehet alakítani ilyen
színes testekké. Mind a két esetben követelmény
még az, hogy a színintensitása — legalább a vizs
gálathoz használt oldatok concentrátiójának határain
belől — arányos legyen a feloldott színes test
mennyiségével.
A colorimetrikus meghatározás oly módon
történik, hogy a mennyilegesen meghatározandó
anyag oldatának színe, megfelelő optikai készülék
— a colorimeter — segélyével, össze lesz hason
lítva ugyanazon anyagnak erre a czélra készített,
ismert concentráltságú oldatának színével. Mind a
két oldat keskeny, magas, alul sima üveglemezzel
elzárt üvegcylinderben van egymás mellett s mind
kettőt ugyanazon fényforrásnak alulról fölfelé haladó
fénye járja át. A colorimeter felső részén alkal
mazott optikai berendezés lehetővé teszi, hogy a
két folyadéknak közvetlenül egymás mellett meg
jelenő színét észlelhessük. A vizsgálat alá vett
folyadékoszlop magasságát — azaz a folyadék
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hosszát, a melyen a fény átmegy —- változtatni
lehet s ezzel természetesen a színintensitását. Vizs
gálatkor a folyadékoszlop magasságát mindaddig
változtatjuk, míg intensitása, az ismert concentráltságú — standard — folyadék színintensitásával
egyenlővé nem válik. Ekkor a meghatározandó
anyag concentráltsága, az oldata által képezett
folyadék oszlopban, egyenlő a standard oldat ismert
cóncentráltságával és mennyisége, a vizsgálathoz
lemért anyag mennyiségéből és a két folyadék
oszlop magasságának, illetve hosszúságának viszo
nyából, egyszerű számítással kiadódik.
Colorimetrikus eljárásnak különösen azokban
az esetekben van helye, a mikor valamely erede
tileg színes avagy színes vegyületté átalakítható
anyag, más, nem színes anyagok társaságában jön
elő, pl. kőzetekben, ásványokban a titán stb. meg
határozására.
A pályamunka szerzője a colorimetrikus el
járásnak általános ismertetése és a használatban
levő többféle colorimeternek részletes leírása után,
tüzetesen vázolja azokat a mennyileges meghatá
rozásokat, a melyeket az általa használt Gallenkampf-féle colorimeterrel végrehajtott. Ezek a kísér
letek a növények zöld részeiben levő chlorophyllumnak mennyileges meghatározását czélozták,
továbbá a vas mennyiségének meghatározását egy
kőzetben, úgyszintén két másikban —■egy amphibolitban és egy diabasban — a titán mennyiségét,
valamint a mangánét több mangánérczben. Igen
csekély mennyiségű mangánpátot tartalmazó vas-
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pátból kiolvasztott vas, mangántartalmát is mérte e
módszerrel.
Colorimetrikus meghatározásainak adatai, a
melyeket a legtöbb esetben gravimetrikus analysissel ellenőrzött, úgy egymással, mint a gravi
metrikus analysis adataival igen jól egyeznek, a
mi úgy a colorimetrikus eljárásnak a vázolt ese
tekben való czélirányos alkalmazhatóságát, mint
szerző lelkiismeretes munkáját és kísérleti ügyes
ségét bizonyítják.
Számos egyéb esetre is kiterjeszthető és tényleg
ki is terjesztetett a colorimetrikus analysis, mint
arról szerző pályamunkája befejező részében rész
letesen beszámol s a mely esetek számát több
olyan új esettel gazdagítja, a melyekben a colori
metrikus analysis előreláthatólag szintén sikerrel
lesz alkalmazható.
Pályamunka szerzője a pályatételben kifejezett
követelményeknek minden tekintetben kiváló módon
megfelelvén, tisztelettel javasoljuk a tek. karnak,
hogy a pályamunka szerzőjének a kitűzött díjat
odaítélni méltóztassék.
A bírálók jelentése alapján a kar az 597. kari
szám alatti „Mendelejev Dimitri Ivanovics" jeligés
mű szerzőjét 300 korona jutalomdíjra érdemesí
tette; szerzője a fölbontott jeligés levélke szerint
Bodnár János IV. éves kari hallgató.
IV.
A földtani 22. sz. kérdésre: „Egy eniélyrészi kisebb geológiai területnek önálló vizsgálatok
alapján való leírása“. Jutalma 200 korona; egy
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pályamunka érkezett 589. kari szám alá „Fölebb,
i'ölebb“ jeligével.
Dr. Szádeczky Gyula és dr. Fabinyi Rudolf
ny. r. tanárok bírálata e pályamunkáról:
Tekintetes Kar !
A mi, természetrajzi szempontból mostohának
mondható culturalis viszonyaink között nem könnyű
a természetrajzi disciplináknak hivatott munkásokat
nyerni és nevelni. A fogékony fiatal léleknek a ter
mészet nyitott könyvébe való betekintését és ennek
kapcsán elmélyedését legkönnyebben a szülőföldön,
vagy olyan helyen lehet ébreszteni, a hol az többször
megfordul és huzamosabb ideig tartózkodik.
Bírálók egyikének az elmúlt nyáron alkalma
volt egy ilyen hivatott munkás megnyerésére és a
munkába bevezetésére. Örvendetesnek kell mon
dani, hogy Erdély egészben véve nagyon változatos
és vonzó területének éppen olyan egyhangúbb,
tehát kevésbbé ismert, de nemzetgazdasági szem
pontból gazdag és kitűnő minőségű szénsavas for
rásai ( = borvizei) révén elsőrendű fontosságú vidé
kén történt, melyre vonatkozólag részletes vizsgá
lataink nincsenek.
A baróti hegység déli része a kárpáti homok
kövek igen tág határok között mozgó szintjeinek
sorában majd a harmadkori eocán, majd az alsó
krétakori neocom, vagy a felső krétakori rétegek
tagjául vétetett inkább hangulat, mint komolyabb
bizonyítékok alapján. E pályamunka szerzőjének
gondos helyszíni kutatásai közben sikerült jól meg-
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határozható kövületeket találni, melyek révén már
most tudjuk, hogy ezek részben a barrémi, rész
ben a apti emeletnek urgon faciesébe tartoznak.
Részletesebb kőzettani vizsgálatai alapján meg
állapítja az itteni conglomeratumok, különböző
homokkövek és homokos mészköveknek az anyagát,
miből nyilvánvaló, ha szerző nem is mutat reá,
hogy a Baróti-hegység déli része gránáttartalmú
kristályospalák és gneiszok, továbbá különböző
mesozoos mészkövek és egyéb üledékekből felépített
közeli hegyek elpusztulása kapcsán épültek fel.
A 80 negyed oldalra terjedő munkához szerző
saját vegyi elemzéseit tartalmazó, 6 különböző
homokkőnek szénsavas calcium, vasoxyd és vasoxydul mennyiségét mutató táblázatot csatol,
továbbá egy geológiai térképet, melyen kitüntetett
települési viszonyok az első biztosabb alapot nyújt
ják e vidék szerkezetének kibetűzésére. E szerint
nem lánczhegység ez, a hogy ő említi, hanem a
mennyire az adatokból megítélni lehet, csak gyengén
gyűrött és erős gyötrés következtében különböző
irányban szétszakadt röghegység.
Érdemei közt kell megemlíteni azt is, hogy
lelkiismeretesen berajzolta a területén előforduló
savanyuforrásokat, melyeknek postvulkános szár
mazását elfogadva, nincs különös oka az itt-ott
mutatkozó kénhydrogen származásánál tiltakozni e
származás ellen, tudva azt, hogy a közelben fekvő
torjai „büdös" is hasonló származású.
Térképén az igazi népi helyneveket használja
a sokszor hibás és hiányos katonai térképek nevei
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helyett. Leírásában reá mutat a földrajzi térké
peinken és könyveinkben lévő hibára, hogy Barótihegységnek nem egyedül a Hargitta eruptivus
vonulatától D-re eső kárpáti homokkőből álló hegy
vonulatot nevezik, hanem hozzá sorolják az erup
tivus vonulatnak tekintélyes részét is.
Hibái között a már érintetteken kivűl meg
említjük, hogy a diluvialis üledékek vázolásánál
használt „pikkelyszerű település“ alatt egészen mást
értünk, mint a mit szerző gondol. Nincs okunk
feltételezni, hogy a levantei veres agyag vasa szi
várgott be a krétakori rétegekbe, mert egyebek
között a Nagyliki borvíznél is találunk tekintélyes
limonitos kiválást, a hol nincs és nem is lehetett
levantei takaró. Hibásan használja egyik homokkő
fajta leírásánál a fluidális szerkezet elnevezést is.
„Hegyijegecz“ helyett pedig jobb a hegyikristály
szó. Leírása is döczögős helyenként.
Ezek a hibák azonban nem változtatnak a
dolgozat tudományos értékén, a mi nagyon kívá
natossá teszi, hogy szerző megkezdett munkáját
tovább folytassa.
Az előadottak alapján e munkát a kitűzött
jutalomra érdemesnek ítéljük.
A bírálók jelentése alapján a kar az 589. kari
szám alatti „Fölebb, fölebb“ jeligés mű szerzőjének
a 200 korona pályadíjat egyhangúlag odaítélte;
szerzője a fölbontott jeligés levélke szerint Kiss
Ernő IV. éves kari hallgató.
V.
A növénytani 23. számú kérdésre: „Sza
badon választandó tanulmány a physiologiai növény-
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anatómia köréből“. Jutalma 180 korona; két pálya
munka érkezett 1. 587. kari szám alá „A természet
örök könyvét forgatni meg ne szűnjél*4 jeligével;
2. 588. kari szám alá „Ha majdan átfutottam
Göröngyös utamat, Hová fáradtan érek, A sir nyu
galmat ad“ jeligével.
Dr. Richtcr Aladár és dr. Apálhy István ny.
r. tanárok bírálata e pályamunkákról:
Tekintetes Kar!
Az 587. sz. a. beérkezett dolgozat az erdélyrészi terület egyik nevezetes növényével, a fíánffya
petraea-val foglalkozik. A földrajzi elterjedés, a
systematikai helyzet és a morphologiai viszonyok
tárgyalása után, szerző e növény vegetativus részei
nek anatómiáját ismerteti, a Habértand/-féle physiologiai-anatomiai rendszerek sorrendjét követve.
Szerző az elébe tűzött feladatot, bár kissé
röviden, de azért elég jól megoldotta. A systema
tikai helyzet tisztázásánál nem ártott volna, ha a
vizsgált növényt, a hozzá legközelebb álló Gypsophilákkiú, különösen a Gypsophila fastigiata-val,
közelebbről, morphologiai és anatómiai szempontból
is összehasonlította volna, aminek szükségét maga
is érzi, mikor azt mondja, hogy e kérdés végleges
eldöntésére az összehasonlító anatómiai vizsgálatok
vannak hivatva.
A dolgozat fogalmazása helyenként nem eléggé
világos, de azért szerző egészben véve érthetően
fejezi ki gondolatait. Az áttekinthetőségre sem adott
eleget, mert a dolgozat különböző részeit alkotó
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fejezeteket jobban elkülöníthette volna. A mellékelt
7, részben toll-, részben czeruzarajz elég hűen
adja vissza a mikroskopium alatt látottakat, de itt
is a kidolgozás s a külső csinosság nem a legkifogástalanabb.
Ezek alapján ajánljuk a tek. Karnak, méltóztassék szerzőnek, jutalomdíj czímén, 150 koronát
odaítélni.
Az 588. sz. a. beérkezett dolgozat az alkaloi
dáknak a növények háztartásában való szerepéről
szól, tüzetesebben egy példán, a Colchicuni antitmnale-n, megvilágítva. A munka három részre oszt
ható. Az első részben szerző az alkaloidákra vonat
kozó vizsgálatok történetét és ezeknek a növények
háztartásában való szerepét ismerteti, közbe érdekes
eszméket vet fel, a kutatási irányok kijelölésénél,
melyeket követve, az alkaloidákra vonatkozó, eddigi
vázlatos vizsgálódásokat, újabb s tartalmasabb ered
ményekkel lehetne kibővíteni. Az itt felvetett kér
dések részletesebb tanulmányozása mindenesetre
nagyban hozzájárulna a növényi organismusok
anyagcseréjére vonatkozó ismereteink gazdagításához
s szerző előtt nyitva áll az út — annyival is
inkább, mert, amint dolgozatában említi, a jövőben
is folytatni szándékozik ily irányú vizsgálatait — ,'
hogy egyik, vagy másik irányban haladva, a most
csak jelzett kérdések megfejtésével és tisztázásával
is megpróbálkozzék.
A dolgozat második s egyszersmind túlnyomó
része a Colchiatm aulumnalc-val foglalkozik és
pedig az első fejezetben, e növény előfordulását,
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morphologiáját, systematikai helyzetét, a második
ban a magvak és gumó (mivel ezekben fordul elő
legnagyobb mennyiségben a vizsgálat tárgyát tevő
alkaloida) anatómiai szerkezetét s a colchicina kimu
tatására szolgáló mikrochemiai reactiókat s végűi a
harmadikban a colchicinára vonatkozó vizsgálatait
ismerteti szerző. A munka utolsó része a növény
országban előforduló nevezetesebb alkaloidákról
szól. Itt azonban, a feladott kérdést nem egészen
oldja meg, mert az alkaloidák előfordulási (anató
miai) körülményeit legnagyobb részben mellőzte
s inkább csak a felsorolásukra szorítkozott.
Általában véve a dolgozat szorgalmas mun
káról tanúskodik s a kitűzött feladatnak elég jól
megfelel. Bár fogalmazása néha nem egészen kifo
gástalan, azért ez nincs a szöveg érthetőségének
rovására. A csatolt 8 tusrajz, ha nem is gyakorlott
kézre vall, de a tartalom megvilágításához hozzá
járul. Kár azonban, hogy a rajzokhoz szerző semmi
közelebbi magyarázátot nem mellékelt. De minden
esetre dicséretet érdemel a dolgozattal kapcsolatosan
készített és csinosan kiállított tábla, melyen a fel
dolgozott növény és annak különböző részeiből
nyert colchicinaféleségek vannak természetes álla
potban bemutatva.
Fentiek alapján, e pályamunkát 150 korona
jutalomdíjra érdemesnek ítéljük.
A bírálók jelentése alapján a kar a 180 kor.
pályadíjat 300 koronára fölemelte s ez összegből
az 587. kari szám alatti „A természet örök köny
vét forgatni meg ne szűnjél“ jeligés pályamű szer-
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zőjét 150 korona jutalomdíjra érdemesítette; szer
zője a fölbontott jeligés levélke szerint Répászky
Tivadar IV. éves kari hallgató;
az 588. kari szám alatti „Ha majdan átfutot
tam Göröngyös útamat, Hová fáradtan érek, A sir
nyugalmat ad“ jeligés pályamunka szerzőjét szintén
150 korona jutalomdíjra érdemesítette; szerzője a
fölbontott jeligés levélke szerint Bodnár János IV.
éves kari hallgató.
A 2., 3., 4., 5., 6., 7 , 9., 10., 11., 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 2 0 , 2 1 , 24. és 25. szá
mok alatt kitűzött pályatételekre pályamunka nem
érkezett.
Kolozsvárt, a mathematikai és természettudo
mányi karnak 1910 május 7.-én tartott 1909/10.
tanévi I-ső rendkívüli üléséből. Dr. Tangl Károly
e. i. dékán.
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V I.

Alapítványokból javadalmazott ösztön
díjak adományozása.
Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
I. A mai napon kiosztásra kerülő alapítványi
ösztöndíjak közül az Egyetem Tanácsa folyó évi
május hó 28.-án tartott VlII.-ik rendes ülésében az
Érsekújvári Gyarmathy Miklós-féle ösztöndíjalapít
vány egyik állomását, Kolozsvármegye alispánjával
egyetértőleg, az Orvosi Kar kijelölése alapján, Mayer
Gyula IV.-ed éves orvostanhallgatónak adományozta.
II. A Keresztesi Papp Miklós-féle alapítvány
egyik állomását Dániel Elemér Il.-od éves jog
hallgatónak, másikát pedig Csifó Sándor I.-ső éves
mathematika és természettudománykari hallgatónak
ítélte oda.
III. A mai napon kiosztásra kerülő alapítványi
ösztöndíjak közül az Egyetem Tanácsa folyó évi
április hó 30.-án tartott VII.-ik rendes ülésében a
dr. Moldován István-féle jutalomdíjalapítvány folyó
évi kamatait N agy L. Ferencz, V.-öd éves orvos
tanhallgatónak adományozta.
Kolozsvár, 1910. május 29.

Dr. Udránszky László,
e. i. Rector.
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VII.

A KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI

FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM

JU T A L O M -T É T E L E I
AZ 1910—11. TANÉVRE
ÉS A

PÁLYÁZATI S Z A B Á L Y O K .
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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 személyiség védelme a
mai magánjogban. Jutalma 200 korona.
/

2.
A p o lg á r i p e r r e n d ta r tá s b ó l: Értekezzék pályázó
a kivételes polgári bíróságokról elvi és hazai tételes alapon.
Jutalma 200 korona.

3.
A jo g b ö lc s é s z e ib ő l:

A „szabadjog" iskolájának tanai.

Jutalma 200 korona.
4.
A b ü n te tő jo g b ó l: Fejtse ki pályázó perrendtartási
törvényünk alapján a semmiségi panasznak elméletét és
gyakorlati jelentőségét. Jutalma 200 korona.

5.
A z e g y h á z jo g b ó l: Fejtse ki pályázó a „jus reformandi“-t először elméletben, azután úgy, a mint az a mai
magyar jogunkban feltalálható. Jutalma 200 korona.

6.
A p o litik á b ó l: Tárgyaltassanak a politikai tudomány
szempontjából a fejedelmi uniók, különös tekintettel az
osztrák-magyar unióra. Jutalma 200 korona.
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7.
A p é n z ü g y ta n b ó l: Fejtse ki a pályázó a progressiv
idökulcs létjogosultságának indokait és vizsgálja az egyes
adókulcs alkalmazásával szervesen összefüggő, egyéb adó
politikai intézményeket. Jutalma 200 korona.
8.
A s ta tis z tik á b ó l: Ismertesse pályázó külső kereske
delmünk statisztikájának adatait és tanulságait. Jutalma
200 korona.

9.
A k ö z ig a z g a tá s i j o g b ó l : Fejtse ki pályázó a köz
igazgatási intézkedés jogi fogalmát a magyar közigazga
tási jog alapján. Jutalma 200 korona.

10.
A n e m z e tg a z d a s á g ta n b ó l: A pályázó részéről szaba
don választható tárgy fölött készítendő kisebb tanulmányra
a pályázat ezennel kihírdettetik. A pályázati határidő az
1910— 1911. tanévben jár le. Jutalma a magyar-franczia
biztosító részvénytársaság 1000 korona alapítványának 3
évi kamatja.

II. Az orvosi kar jutalomtételei.
í.
Ideg- és e lm e k ó r ta n b ó l: Egész agyvelőből készíttes
senek vízszintes, merőleges és harántirányú metszetsoro
zatok, az idegrostok és a dúczsejtek egymáshozi viszonyá
nak feltüntetésével, vetítésre való felhasználhatás czéljából.
Jutalma 300 korona.
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2.
Tanúlmányoztassék a jodtinctura hatása
és haszna a bőr fertőtlenítésére, klinikai tapasztalatok és
kísérletek alapján. Jutalma 300 korona.
S e b é s z e tb ő l:

3.
Vizsgáltassék meg összehasonlítólag a gyomorból származó folyadékoknak haemolyticus
sajátsága és ennek kórismészeti jelentősége. — Jutalma
200 korona.
B e lg y ó g y á s z a tb ó l:

4.
G y e r m e k g y ó g y á s z a tb ó l: Az alimentaris intoxicatio
kórképe a csecsemőkorban, észlelt esetek kapcsán. Jutalma
200 korona.

5.
Azonos mértékű-e az alkalmazko
dási szélesség csökkenése ugyanazon korosztályba tartozó
egyénekben? Jutalma 200 korona.
A s z e m é s z e tb ő l:

6.
T ö rv é n y szé k i o r v o s ta n b ó l: Mennyiben bizonyíthatja
a májpróba a halál bekövetkezésének gyorsaságát. Jutalma
200 korona.

7.
B őr- és b u ja k ó r ta n b ó l: Végeztessenek beható mikroskopos vizsgálatok a legkülönbözőbb — úgy élőből szár
mazó, mint kórboneztani — korai és késői syphilises kór
termékeknél, különös tekintettel a spirocheta pallidának
a szövetekhez való viszonyára. Jutalma 200 korona.
8.
A b o n c z ta n b ó l: Leírandók és állandó készítmények
nek előállítandók a külső állosztóeret, a felszínes halán-
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ték-, hátulsó fül- és a nyakszirt-osztóereket kisérő kettős
gyüjtőerek. Jutalma 200 korona.
9.
A z élet- és k ó r v e g y ta n b ó l: Tanulmányoztassanak a
methaemoglobin keletkezésének feltételei. Jutalma 200 kor.

10.
A s z ö v e tta n b ó l: Vizsgálja és saját készítményein
mutassa be pályázó a pálczika-sejtek előfordulását az állat
országban. Fejtse ki finomabb szerkezetüket és azokat az
a la k ta n i tényeket, a melyekből szerepükre következtethe
tünk. Jntalma 200 korona.

11.
A z é le tta n b ó l: Tanulmányoztassanak az izomnak
tartós összehúzódását elősegítő, illetve előidéző természetes
viszonyok és mesterséges beavatkozások. Jutalma 200 kor.

12.
K ó r b o n c z ta n b ó l: Tanulmányozza a pályázó a közöm
bös zsírok, cholesterinesterek és az ú. n. myelinanyagok
szöveti előfordulását kóros viszonyok közt, tekintettel a
közöttük kettős fénytörés és mikrochemiai viselkedés szem
pontjából megállapítható különbségekre. Jutalma 200 kor.

12.

Tanulmányozza a pályázó a
gúmőbacillus festésére ajánlott különböző módszereket és
állapítsa meg a használhatóságuk értékét. Esetleg keres
sen czélszerü módosítást, vagy ajánljon újat. — Jutalma
200 korona.
Á lta lá n o s k o r ta n b ó l:

14.
Vizsgáltassák a terhesek és gyermek
ágyasok vizelete. Jutalma 200 korona.
A s z iilé s z e tb ö l:
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15.
A k ö z e g é s z s é g ta n b ó l: Fejtessenek ki a ma haszná
latos levegő-javító módszerek és vizsgáltassék azok hatás
foka kísérleti alapon. Jutalma 200 korona.

16.
G y ó g y s z e r ta n b ó l: Tanulmányozza a pályázó saját
kísérletes vizsgálatok segítségével a colchicum autumnle
alkotó részeinek élettani hatását. Jutalma 200 korona.

III. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
kar pályatételei.
í.
Platón dialektikai és ethikai tanai a „Politeia" alapján.
Jutalma 200 korona.
2.
A m a g y a r n y e lv é s z e tb ő l: Kívántatik beható és rend
szeres tanulmány valamely XIX. századi magyar író nyelvé
ről, a nyelvújítás története szempontjából. Jutalma 200 kor.

3.
A m a g y a r ir o d a lo m tö r té n e tb ő l: A magyar regény
irodalom története az első magyar társadalmi regény meg
jelenéséig. Jutalma 200 korona.

4.
Valamely német költő
nek vagy költői irányzatnak hatása a magyar irodalomra.
Jutalma 200 korona.
A n ém et iro d a lo m tö rté n e tb ő l:
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5.
A cla ssica p h ilo lo g íá b ó l:

Seneca viszonya Euripi-

deshez. Jutalma 200 korona.
6.

A román népballada s annak idegen
elemei. Jutalma 100 korona.
A r o m á n b ó l:

7.
A m a g y a r tö rté n e le m b ő l: Valamely magyar király,
erdélyi fejedelem, kormányzó, államférfi, hadvezér, vagy
történetíró életrajza, a kor jellemzésével. Jutalma 200 kor.
8.
A z ó k o ri tö rté n e le m b ő l: A római népgyűlések törté
nelmi fejlődése, összetétele, hatásköre. Jutalma 200 korona.

9.
A z e g y e te m e s tö rté n e le m b ő l: Európa közviszonyai a
XVII. század elején. Bevezetésül a harminczéves háború
történetéhez. (Crispin L a m p e rte r eredeti kézirati Újságának
az egyetemes történelmi seminariumban meglevő két kötete
alapján, mint forrástanulmány). Jutalma 200 korona.

10.
A r é g é s z e tb ő l: A római háznak Pannóniában és
Dácziában tanulmányozható formái. Jutalma 200 korona.

11.

Tárgyalandó a csapadék orografiai
eloszlása és ennek morfológiai következményei. Jutalma
200 korona.
A fö ld r a jz b ó l:
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IV. Mathematikai és természettudományi
kar pályatételei.
í.
E lem i m en n y iség ta n i p á ly a k é r d é s a z

1910111. ta n 

Vizsgáltassék meg a Z = tang z egyenlettel meg
határozott conformis ábrázolás. Jutalma 100 korona.

évre:

2.

Riemann „Ueber das
Potential eines Ringes“ czímű posthumus dolgozatában
(Werke, második kiadás p. 431 s köv.) bizonyos sorbabontásokat állított föl, a melyek a forgási körtorusra analóg
jelentőséggel bírnak, mint a gömbfüggvények szerint
haladó sorok a gömbre. Tanulmányoztassanak ezek a
Riemann-féle sorok, különösen az újabb ilynemű sorbabontásokra vonatkozó irodalom tekintetbe vételével. Jutalma
200 korona.
3.
F elsőbb

m e n n y isé g ta n b ó l:

Á b r á z o ló g e o m e tr iá b ó l: Milyen annak a négyszögnek
az általános alakja, a melynek csúcsain egy koczka átlói
átvezethetők.
4.

A tetraéderbe írható gömbök közűi, melyeket metszi
a tetraéder körül írható gömb valós és melyeket képzetes
körökben.
5.
Szerkesszük meg a másodrendű felületeknek kontúr
jait czentrális projekezióban, figyelembe véve, hogy az
egyes felületeknek különböző kontúrjuk lehet.
6.

Egy közös meridiánsíkkal biró két másodrendű
forgásfelület metszövonalának derékszögű képe a közös
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meridiánsíkon kúpszelet. Állapítsuk meg, hogy e kúp
szelet neme miképp függ a két forgásfelülettől.
7.
A Dupin-féle ciklida tárgyalása ábrázoló geometria
szempontból. Jutalom e kérdésekre 100 korona.
8.

Szabadon választandó
tanúlmány a kísérleti természettanból. Jutalma 200 korona.
K ísé r le ti

te r m é s z e tta n b ó l:

. 9.
Ismertesse a rósz vezetőkön és szigetelőkön észlel
hető fotoelektromos jelenségeket, lehetőleg saját kísérletei
alapján. Jutalma 200 korona.
10.
E lm é le ti p h is ik á b ó l: I. A quadrans elektrometron
lengőjének és quadransainak milyen alakja mellett érvényes
adott határok közt a forgató momentum használatos kife
jezése.

11.

II. Mely koordináta-rendszerben legkisebb egy test
rendszer mozgási energiája ?
12.

III. Körös hengerfelülettől és arra merőleges síkoktól
határolt gyengén mágnesezhető testen egyenletes mágnesi
tér forgató hatása közelítőleg mikép függ a test fekvésétől ?
13.
IV. Egy mágnesből való inga mikép leng?
14.
V. Egy test, más halmazállapotba alakulás stádiu
mához, adiabatikusan, mely föltételek alatt és mely irányú
változtatással juttatható el?
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15.
VI.
Az elektrometronokban a mozgató hatásokat
egyenesen a tömegmozgató hatások általános kifejezései
alapján határozzuk meg.
16.
VII. Fejtsük ki részletesen az összefüggést Lorentz
elektron-elmélete (Enc. d. math. Wiss V. 14.) és a mágnétostika szokásos tárgyalása (pl. Enc. V. 15.) között.

17.
VIII. Az Encyklopüdie dér mathematischen Wissenschaften V/I. kötetének 1. füzetében az „Allgemeine Grundlegung dér Thermodynamik" mely felületességeket és
tévedéseket követ el?
18.
IX. Kidobott mágnes mikép mozog?
19.
X. Hanghullámok haladásának hirtelen irány válto
zásával miként alakulnak a hullámzás intensitási viszonyai ?
Jutalma érdem szerint.
20 .

Szabadon választandó kísérleti tanulmány
az anorganikus chemia köréből. Jutalma 300 korona,
V e g y ta n b ó l:

21.

Szabadon választandó kísérleti tanulmány az orga
nikus chemia köréből. Jutalma 300 korona.
22 .

Szabadon választandó kísérleti tanulmány az elektrochentia, vagy kolloidchemia, vagy radiochemia köréből.
Jutalma 300 korona.

23.
Á s v á n y - és k ő z e tta n b ó l: Vizsgáltassák meg részlete
sen a Gyalui-havasok gránittömege. Jutalma 200 korona.

24.
F ö ld ta n b ó l: Egy erdélyrészi kisebb geológiai területnek
önálló vizsgálatok alapján való leírása. Jutalma 200 korona.
25.
N ö v é n y ta n b ó l: Szabadon választandó tanulmány a
physiologiai növényanatomia köréből. Jutalma 200 korona.
26.
Tárgyalandó valamely természetes növénycsalád,
különös tekintettel az erdélyrészi terület flórájára. Jutalma
200 korona.
M e g j e g y z é s : A növénytani dolgozatokhoz hasz
nált irodalmi adatok lelkiismeretes föltüntetésével pontos
rajzok és az összes microscopiumi praeparatumok mellék
lendők. A microscopiumi praeparatumok a növénytani
intézet gyűjteményébe kebeleztetnek be. A kézirat publi
kálásra alkalmas módon egy oldalra írott s széles mar
góval biró lapokból álljon. A mennyiben a dolgozat a
„Múzeumi Fűzetek" növénytani sorozatában jelennék meg,
a pályadíj a nyomás költségeinek fedezésére fordíttatik:
ennek ellenében szerzőt díjtalanul annyi külön lenyomat
illeti meg, a mennyit a doctoratusi szabályzat megkíván.
27.
Á lla tta 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
földolgozatlanul alkoholban, részint microscopiumi készít
ményekben. A gyűjtemény az Erdélyi Múzeum Állattárá
nak tulajdona leend. Jutalma 300 korona.

Pályázati szabályok.
1. A tudományegyetem részéről kihirdetett jutalom
tételekre csak a kolozsvári tudományegyetem rendes és a
gyógyszerészeti tanfolyam hallgatói pályázhatnak.
2. A pályázatok nyelve — ha csak különösen más
nincs meghatározva — egyedül a magyar.
3. Valamennyi pályadolgozat beadásának határnapja
1911. évi április 15.-ike. A jutalmak 1911. május 29.-én
adatnak ki az egyetem ünnepélyes közülésében.
4. A pályadolgozatok negyedrétben, tisztán, más
által írva, lapszámozva, bekötve és jeligével ellátva nyúj
tandók be.
5. A dolgozathoz használt források és segédeszközök
pontosan megjelölendők.
6. A szerző nevét és egyetemi hallgatói minőségének
megjelölését 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.
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11. Rendszerint pályadíjat csak egy dolgozó nyerhet
el; a mennyiben azonban a pályakérdést kitűző kar többek
közreműködését is helyén levőnek találná, a díj ezeknek
is kiadatik.
12. A pályamű szerző tulajdona marad, ki annak
kinyomatása felől szabadon rendelkezhetik. Ha azonban
művének kiadása alkalmával az egyetemi pályázatra, ille
tőleg jutalmazására hivatkozik, köteles a bírálatokat egész
terjedelmükben a dolgozathoz kinyomatni.

V III.

BESZÉD,
mclylycl

Udránszky László
egyetem es orvosdoktor, az élettan ny. r., az élet- és kórvegytan helyettes
tanára, az élettani intézet igazgatója, az orvosi karnak az 1895/6 és 1902/3
tanévben volt dékánja, az 1896/7 és 1903/4. tanévben volt prodekánja és
a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetemnek
c. i. Rectora

AZ ÜNNEPET BEREKESZTETTE.

9

\

Tisztelt Vendégeink!
Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
A kiosztásra került díjak nagy száma, a meg
jutalmazott pályamunkákban megnyilvánult szorga
lomnak, buzgóságnak és igyekezetnek tekintélyes
mértéke feljogosít minket, hogy a jól teljesített köte
lességnek megnyugtató érzésével oszolhassunk szét
az idei tanév befejezésekor.
Fogadják tisztelt Vendégeink őszinte köszönetiinket azért, hogy megjelenésükkel közgyűlésünk
fényét emelték és a díjkiosztás ünnepének lelkesítő
hatását öregbítették! Hálásan emlékezünk meg a
nemeslelkű alapítókról, a kik Egyetemünknek a
jótékonyság gyakorlására módot adtak. Különösen
hálásan emlékezünk meg Kolozsvár sz. kir. Város
nemes közönségének áldozatkészségéről, hogy a
pályamunkák megjutalmazására fordítható anyagi
erőt Egyetemünknek rendelkezésére bocsájtotta.
Megtisztelve érezzük magunkat, hogy Kolozsvár
sz. kir. Város polgármestere személyes megjelené
sével tanúsította azt az érdeklődést és szeretetek a
melyet ez a nemes Város Egyetemünknek élete és
működése iránt érez.
Örömmel és igaz melegséggel üdvözlöm Egye
temünknek a mai ünnepen díjat nyert tagjait. Tartsák
9*
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meg Önök továbbra is a tudományokhoz való azt
az őszinte ragaszkodást, és a tudományokért való
azt az igaz lelkesedést, a mely ma itt, a nyilvá
nosság előtt, elismerésre talált! Legyenek Önök tár
saiknak nemes versenyre és utánzásra serkentő példái!
Vigyék ki mindnyájan az életbe azt az érzést és
azt a hitet, hogy a {elsőbbrendű eszmények tisz
telete és szeretete, a polgáriasodásnak, az előre
törésnek és előrejutásnak leghathatósabb rugója és
gyám óla!
Az Egyetemnek is kötelessége, hogy vágyat
tudjon kelteni, tudást és készséget tudjon fejleszteni,
mely a tudomány és közművelődés terén mara
dandó és értékes eredmények kivívására serkent és
ösztönöz. Legyenek Önök, Egyetemünk polgárai,
élő bizonyítékai annak, hogy ez a vágyakozás, ez
a tudás és ez a készség az Önök lelki világába
annyira szervesiilten beolvadt, hogy azt semmiféle
csábító közéleti tevékenység, semmiféle csillogó
közéleti siker sem tudja gyengíteni, avagy tartósan
háttérbe szorítani! Vigyék Önök változatlan kitar
tással, ernyedetlen buzgósággal és soha nem lankadó
hűséggel tovább is előre az ismeretek gyarapodá
sának, a közműveltség megerősödésének áldásos
fényt árasztó szövétnekét!
Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
Életsorsom alakulása megfoszt engem annak
lehetőségétől, hogy rektori székemet, immár meg
választott utódomnak, a jövő tanév elején, Egye
temünk közgyűlésének keretében személyesen ad-
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hassam át. Rektori évemnek beszámolóját is csak
írásban fogom Egyetemünk közgyűlése elé terjeszt
hetni. Ma utoljára szólók erről a helyről Egyetemünk
közgyűléséhez. Kérem engedjék meg nekem, hogy
ezt az alkalmat a búcsúzásra is felhasználhassam.
Őszinte, szívből fakadó köszönetét mondok
Egyetemünknek azért a sok jóért, a minek itteni
tanárkodásom tizennyolcz évében részese voltam.
Hálásan köszönöm tanártársaimnak azt a barátságot,
a mellyel megtiszteltek, azt a hűséges és szeretet
teljes kartársi támogatást, a mellyel czéljaimnak el
érésében és kötelességeimnek teljesítésében segítsé
gemre voltak. Melegen köszönöm Egyetemünk ifjú
ságának és hallgatóimnak, hogy mindig hathatósan
és lelkesen támogattak annak az őszinte és zavar
talan harmóniának elérésében, a melynek a tanár
és tanítványai között lennie kell, hogy a tanítás és
tudomány művelése igazi gyönyört adhasson, igazi
hasznot hajthasson.
Hálás szívvel veszek búcsút Kolozsvár váro
sától is, melynek falai között a munkának szánt
életem tekintélyes részét leéltem, melynek falai között
a sorsnak súlyos csapásától sem maradtam meg
kímélve, viszont azonban sok igazi örömben és fel
magasztaló gyönyörűségben is részesültem. Kérek
mindenkit, a kivel itteni működésem révén vonat
kozásba kerültem, bírálja meg jóindulattal és elné
zéssel gyengeségemet és hibáimat. Legyenek mind
annyian arról meggyőződve, hogy a míg csak mun
kámmal hazánk közoktatásügyét, a tudományt és a
közművelődést szolgálni tudom, mindig hálásan és

mélyen meghatva fogok arra a sok nemes és üdvös
serkentésre visszaemlékezni, a mit a jövőben még
reám váró feladatoknak megoldásához erőt adó és
buzdító, értékes ajándékként innét magammal viszek.
Egyetemünk közgyűlését azzal az óhajtással
rekesztem be, vajha Egyetemünk továbbra is zavar
talanul haladhatna a felvirágzásnak és a megerősö
désnek útján, vajha Egyetemünk a jövőben, még
az eddiginél is nagyobb mértékben tudna annak
a hivatásnak teljesítéséhez hozzá járulni, a melyet
főiskoláink hazánknak kulturális életében betölte
nek, vajha Egyetemünk fiatalsága is eredményesen
tudná társadalmunkban a tudomány és a művelődés
iránt való érdeklődésnek nemes vágyát terjeszteni,
vajha Egyetemünknek további virágzása és műkö
dése is hathatósan tudná közviszonyainknak előnyös
fordulását előkészíteni, vajha Egyetemünknek minden
tényezője sikeresen tudná felébreszteni társadal
munkban a tudományos életnek és a közművelt
ségnek fejlesztése érdekében azt a lelkesedést és
azt az áldozatkészséget, — hogy ennek kialakulása
és szervesülése után, a felsőbbrendű kultúra javára
dolgozó új főiskolák létesítésének lehetőségét és
czélszerűségét ne csak remélhessük, hanem büszke
és boldogító érzéssel valóban elérkezettnek is mond
hassuk !

