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I. A jog- és államtudományi kar pályatételei.
l.
Római jogból:
„Az eladók felelőssége a rejtett hiányokért". (A kifejtés az aedilisi edictum [D. 21. 1. 1. §. 1.]
elemzésére és a római jogászok ahhoz fűzött kommentárjának beható, érdembeli méltatására legyen alapítva.) Jutalma
2 0 0 korona.
2.
Jogtörténelemből:
Jutalma 2 0 0 korona.

Az

alispáni

tisztség

története.

3.
A magyar
magánjogból:
tosság intézményét a magyar
korona.

Fejtse ki pályázó a szavamagánjogban. Jutalma 2 0 0
4.

A kereskedelmi jogból: „Az önálló kereskedelmi ügyn ö k " . Jutalma 200 korona.
5.
A polgári perjogból:
„Harmadik személyek részvétele
a perben". Jutalma 2 0 0 korona.
6.
A jogfilozófiából:
Fejtse ki pályázó az alattvalók
elismerésének jelentőségét a . jog fogalmának szemponti*

jából Bierling
korona.

elméletéből

kiindulólag.

—

Jutalma

200

7.
A nemzetközi
jogból:
Fejtse ki pályázó a clausula
rebus sic stantibus jelentőségét, kiindulva Schmidt B r u n o :
Die völkerrechtliche clausula rebus sie stantibus és E.
Kaufmann : Das Wesen Völkerrechts c. munkáiból. Jutalma
2 0 0 korona.
8.
A büntető perjogból:
Fejtse ki a pályázó a felebbezés, az anyagi és az alaki semmiségi panasz közötti különbséget. Jutalma 200 korona.
9.
Egyházjogból:
X. Pius pápa nevezetesebb reformjai.
Jutalma 2 0 0 korona.
10.

A magyar közjogból:
történeti fejlődésében s
korona.

„A magyar trónöröklési jog

mai

érvényében".

Jutalma

200

11.

A politikából:
Az állam és társadalom viszonya. Stein
Lőrincz társadalomtana. Jutalma 2 0 0 korona.
12.

Az ausztriai
magánjogból:
les részes jogállását az osztrák
alapján. Jutalma 2 0 0 korona.

Fejtse ki pályázó a köteált. polg. törvénykönyv

13.
A statisztikából:
Mutassa ki pályázó a háború hatását népesedésünkre. Jutalma 200 korona.

A magyar közigazgatási jogból: Fejtse ki a magyar
rendőri büntető eljárásban használható jogorvoslati rend
szert. .Jutalma 200 korona.
15.
A nem zetgazdaságtanból: Vizsgáltassék a termelé
kenység (produktivitás) problémája, különös tekintettel a
jövedelmezőség (rentabilitás) kérdésére. Jutalma 200 korona.
16.
A pénzügytanból: Ismertesse pályázó a nagy városok
háztartásának újabb adópolitikai alkotásait. Jutalma 100 kor.

II. A z orvosi kar jutalomtételei.
1.
Belgyógyászatból: A pancreas-nedvre vonatkozó vizs
gálatok klinikai értéke. Jutalma 300 korona.

2.
A gyerm ekgyógyászatból: írassanak le a mestersé
gesen táplált csecsemők táplálkozási zavarai, saját észlelé
sek alapján. Jutalma 300 korona.
3.
Szem észetből: Milyen viszonyban van a szemek for
gáspontjainak távolsága a fénytörés és izom-működés ala
kulására? Jutalma 200 korona.
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4.

Törvényszéki orvostanból: A 18-ik év betöltésének
jelei. Jutalma 200 korona.
5.
Bőr- és bujakórtanból: Végeztessenek vizsgálatok a
kísérletes állatsyphilisre vonatkozólag. Jutalma 200 korona.
6.
Boncztanból: Kikészítendő és leírandó a bolygó ideg.
Jutalma 200 korona.
7.
Orvosi vegytanból: Tanulmányozza a pályázó a
haematoporphyrinnak hatását az állati szöveteknek fény
iránt való érzékenységére. Jutalma 200 korona.
8.
Szövettanból: Tanulmányozza pályázó a chromiumkalibichromicum-haematoxylina föstési eljárásnak alkalmaz
hatóságát különböző gerinczes állatoknak különböző szö
vetein. Eredményeit nagyítós készítményekkel világítsa meg,
a melyekből a pályázathoz 150 darabot kell kifogástalanul
ellátva és fölszerelve csatolnia. A csatolt készítmények a
szövet- és fejlődéstani intézet gyűjteményének tulajdonában
maradnak. Jutalma 200 korona.
9.
Gyógyszerismeret: Tanulmányoztassék a Magyaror
szág különböző vidékein termő mákfejek hatórésztartalma.
Jutalma 200 korona.
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10.

A z élettanból: Vizsgálja a pályázó a csecsemők nyá
lának diastatikus hatását. Jutalma 200 korona.

11.
A kórboncztanból: Kísérletek útján tanulmányozandó
az óriás-sejtek keletkezése — tekintettel a centriolumok
viselkedésére is — , különösen gtimös sarjadzásokbanJutalma 200 korona.
12.

Szülészet-nőgyógyászaiból: Saját készítmények alap
ján vázoltassék a méh nyálkahártyájának szövettani maga
tartása különböző viszonyok közt. Jutalma 200 korona.
13.
Általános kortanból: Tanulmányozza pályázó saját
kísérletek és irodalmi adatok segítségével, hogy a testhőmérséklet mesterséges növelése minő hatással van ragá
lyos betegségek lefolyására. Jutalma 200 korona.
14. ’
Közegészségtanból: Vizsgáltassák a Szamos vizéből
kitenyésztett — lehetőleg nagyszámú — mikroorganismustörzsön a magas értékű cholera- és typhus-agglutináló
serumnak a hatása. Jutalma 200 korona.
15.
Gyógyszertanból: Tanulmányozza pályázó saját kísér
letek és irodalmi adatok segítségével a gyógyszerek együtt
hatását (synergismusát). Jutalma 200 korona.
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16 .

Ideg- és elmegyógyászatból: Vizsgáltassanak a han
gulatok, érzelmek és indulatok és az azokat kísérő, illető
leglétesítő közérzetekés reflexjelenségek, psychophysiologiai
kísérletekkel, egészségeseknél és betegeknél. Jutalma 200
korona.
17.
A sebészetből: A vérvizsgálatok gyakorlati érteke a
sebészetben. Jutalma 200 korona.

III. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
kar pályatételei.
1.
A filozófiából: Herbart bölcseletének viszonya Kanté
hoz. Jutalma 250 korona.

2.
A paedagogiából: Bél Mátyás nevelési elmélete szem
ben Francke A. H. elmélétével fejtendő ki. Jutalma 250
korona.
3.
A magyar nyelvészeiből: Kívántatik a székelyudvár
helyi kódex szókincsének teljes és pontos szótári földol
gozása. Jutalma 250 korona.
4.
A z ural-altáji nyelvészetből: A köztörök denominális
névszóképzés. Jutalma 250 korona.

,4 magyar irodalomtörténetből: Erdélyi János irodalmi
kritikája. Jutalma 250 korona.
6.
.4 nemet nyelvészetből: Valamely magyarországi német
költő műveinek méltatása. Jutalma 250 korona.
7.
A francia irodalomból: Qiateaubriaud (Eraucia René)
regényei és útleírásai, azok hatása a magyar irodalomban.
Jutalma 250 korona.
8.
.4 latin filológiából: Vergilius Eclogainak személyei
és történeti háttere. Jutalma 250 korona.
9.
A görög fiJologiaból: Az emberiesség (-» cf./.-iváftur.a)
fogalma a görögöknél. Jutalma 250 korona.
10.

A román nyelvészeiből: A szelistyei pásztorok meséi
és babonái. Jutalma 150 korona:

A magyar történelemből: Az erdélyi fejedelemség
küldiploniatikai képviselete a XVI XVII évszázadban. Követ
járások, utasítások, tárgyalások, jelentések, stb. Jutalma
250 korona.
12.

A magyar művelődéstörténetből: Magyarország társa
dalma vagy művelődése Zsigmond vagy Hunyadi Mátyás,
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vagy II. Ulászló, vagy II. Lajos törvényeiben. Bármelyik
törvénycsoport művelődéstörténeti teljes feldolgozása. Jutalma
250 korona.
13.
A z ókori történelemből: Demosthenes politikája és
a monarchia. Jutalma 250 korona.
14.
A z egyetemes történelemből: Salza Herrmann élete,
kiváló tekintettel a német lovagrend barcasági államatapitási
kísérletére. Jutalma 250 korona.
15.
A régészetből: A keleti kultuszok hatásának emlékei
a római Dáciában. Jutalma 250 korona.
16.
A földrajzból: Kolozsvár környékének morfológiája,
tómbszelvényekkel illusztrálva. Jutalma 250 korona.

IV. Mathematikai és természettudományi kar
pályatételei.
1.
Elemi mennyiségtanból: A variácioszámitás alaptétele
kettős és hármas integrálok esetében.
2.
Összegezendők és egymáshoz való viszonyukban tanul-
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mányozandók azok a módszerek, amelyek a függvények
asymptotikus előállítására vonatkoznak.
Az 1— 2. tételek jutalma 300 korona.
3.
Felsőbb mennyiséglanból: A kör és a gömb extremálís tulajdonságaira vonatkozó újabb vizsgálatok össze
foglaló ismertetése. Jutalma 300 korona.
4.
Szabadon választandó tanulmány a felsőbb mennyiségtanból. Jutalma érdem szerint.
5.
Ábrázoló geometriából: Mi az általános alakja annak
a négyszögnek, a melynek csúcsain egy koczka átlói vezet
hetők át ?
6.
A tetraéderbe írható gömbök közül melyeket metsz
a tetraéder körül irható gömb valós és melyeket képzetes
körökben ?
7. ■
Szerkesszük meg a másodrendű földieteknek conturjait
centrális projectióban, figyelembe véve, hogy az egyes fölii
leteknek különböző conturjuk lehet.
8.
Egy közös meridiánus-síkkal bíró két másodrendű
forgásfelület metszővonalának derékszögű képe a közös
meridiánus-síkra
kúpszelet. Míkép változik e kúpszelet
neme a két forgásfelület változásával.
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9.
A Dupin-féle cyclidának, vagy a Plücker-féle conoidának tárgyalása ábrázoló geometriai szempontból.
10.
Egy teljes sikhatoldal negyvenöt átlója liatával hatvan
kúpszeletnek érintője: mutassunk ki vonatkozásokat e kúp
szeletek között.

11 .

Keressünk vonatkozásokat oly két háromszög között,
a melyek közül az egyik valamely kúpszeletbe be van írva,
a másik pedig ugyané kúpszelet körül van írva.
Az 5— 11. tételek jutalma érdem szerint.
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.

Kísérleti természettanból.- Szabadon választandó tanul
mány a kísérleti természettanból. Jutalma 200 korona. , .
13.
Vizsgálja meg a pályázó nehány gázkeverék dielektroínos állandóját. Jutalma 200 korona.
14.
Az elméleti természettanból: Hogyan mozog egy
elhajított mágnes?
15.
Ismertesse a szilárd testek specifikus hőjére vonatkozó
újabb elméleteket.
16.
Határozza meg valamely ismert szerkezetű kristály
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saját rezgéseit és specifikus hőjét Born-nak a gyémántnál
követett eljárása alapján.
A tételek jutalma érdem szerint.
17.
Vegytanból: Szabadon választandó kísérleti tanulmány
az anorganicus chemia köréből. Jutalma 400 korona.
18.
Szabadon választandó kísérleti tanulmány az organicus
chemia köréből. Jutalma 400 korona.
19.
Szabadon választandó kísérleti tanulmány az elektrocheniia yagy colloidchemia, vagy radiochemia köréből.
Jutalma 400 korona.
20.
Á svány- és földtanból: A Gyalui-havasok keleti ré
szén a Járavölgv északi folyása környékének geológiája
önálló felvétel és vizsgálat alapján. Jutalma 400 korona.
21.
Egy erdélyrészi kisebb területnek önálló vizsgálatok
alapján való geológiai leírása. Jutalma 400 korona.

22.
N övénytanból: Szabadon választandó tanulmány a
botanika köréből. Jutalma 300 korona.
23.
Tárgyalandó valamely növénynemzetség vagy kisebb
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növénycsalád, különös tekintettel az erdélyrészi terület fló
rájára. Jutalma 300 korona.
M e g j e g y z é s . A dolgozatokhoz készült rajzok és
microscopiumi készítmények melléklendők. A microscopiumi
készítmények a növénytani intézet tulajdonában maradnak.
24.
Állattanból: Végezzen pályázó önálló vizsgálatokat
az erdélyi hazarészben előforduló Kétszárnyú Bogarak rend
szertanára és háztartástanára vonatkozólag. Gyűjtésének
eredménye az Erdélyi Múzeum Álattárának tulajdona leend.
Jutalma 400 korona.
25.
Vizsgálja pályázó az édesvízi alsóbbrendű Rákfélék
fejlődését, különös tekintettel álczáikra. Mellékelje a micro
scopiumi készítményeket is, melyeken vizsgálatait végezteJutalma 300 korona.
26.
Vizsgálja pályázó különböző rögzítőszerek hatásának
különbségeit a hőmérséklet szerint, melyen a rögzítés tör
ténik. Az eredményeit megvilágító nagyítós készítményeket
mellékelje dolgozatához. Jutalma 300 korona.
27.
Állattanból: Vizsgálja a pályázó a legújabb mód
szerekkel a gerinczes-állatok vesecsatornácskáinak finomabb
szerkezetét - különös tekintettel a pálczikasejtekre és a
rögzíthetőség, valamint a fösthetőség változásaira a működési
állapot szerint. Vizsgálatait természet után készült rajzokkal
világítsa meg és mellékelje a készítményeket, melyek után
rajzait előállította. Jutalma 300 korona.

P á ly á z a ti

s z a b á ly o k .

1. A tudományegyetem részéről kihirdetett jutalomtételekre 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
1918. évi április 15.-ike. A jutalmak 1918. május 29.-én
adatnak ki az egyetem ünnepélyes közülésében.
4. A pályadolgozatok neg^edrétben, tisztán, más által
írva, lapszámozva, bekötve és jeligével ellátva nyújtan
dók be.
5. A dolgozathoz használt források és segédeszközök
pontosan megjelölendők.
6. A szerző nevét és egyetemi hallgatói minőségének
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 biró, 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.

16
10. A jutalom viszonylag a legjobb munkának csak
azon esetben adatik ki, ha az magában véve is díjra méltónak találtatik.
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
kinvomatása felől szabadon rendelkezhetik. Ha azonban
művének kiadása alkalmával az egyetemi pályázatra, illetőleg jutalmazására hivatkozik, köteles a bírálatokat egész
terjedelmükben a dolgozathoz kinyomatni.

