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55. Az ülés a folyó ügyek tárgyalására térvén át, elnök úr 
következőleg szólott : 

«А jelen év szeptember 21 dike Gr. Széchenyi István születésé-
nek 100-dik évfordulója lesz. E napon emlékezzék meg róla minden 
magyar, tartson ünnepet minden testület, mely alapítását, fölvirágo-
zását neki köszönheti, s mindezek között — nem. mindezek élén — rója 
le a kegyelet adóját a M. Tud. Akadémia, mert a magasztos feladatok 
között, melyeket nemzetének a legnagyobb magyar örökségül hagyott, 
bizonyára a legszentebb az. mely nekünk jutott. Azon alkotásainak 
befejezését, melyeket a nemzet anyagi jóllétének gyarapítására meg-
kezdett, másokra hagyta; számunkra azt a feladatot tűzte ki mely 
neki a legfőbb volt, az őrködést, hogy nemzetünk — ha müveit és 
gazdag lesz is — magyar maradjon. A M. Tud. Akadémia sohasem 
mulasztotta el az alkalmat, hogy nagy alapítója iránti kegyeletét ne 
nyilvánítsa, s ezért mindnyájunk határozataképen merem kimondani, 
hogy a M. Tud. Akadémia folyó évi szeptember 21-dikét, mint nagy 
alapítója születésének századik évfordulóját meg fogja ünnepelni». (Álta-
lános helyeslés). 

Ezután elnök úr részletesen előadja azon határozatokat, a me-
lyeket az emlékünnep előkészítésére az Igazgató Tanács február 15-diki 
ülése hozotl. (L. e füzet 184. lapján). — Az Összes Ülés mind eme hatá-
rozatokat közhelyesléssel magáévá teszi és az emlékünnepi bizottságba 
a maga részéről Hollán Ernő t. t., Beöthy Zsolt r. t., Czobor Béla, 
Keleti Gusztáv, Pasteiner Gyula és Pulszky Károly 1. tagokat küldi ki. 

56. A főtitkár bejelenti Hofmann Károly 1. tagnak, a m. kir. 
Földtani intézet első főgeologusának, e kiváló szaktudósnak és páratlan 
lelkiismeretességű búvárnak február 21-én bekövetkezett elhunytát. — 
Az Akadémia fájdalmas részvéttel veszi tudomásul nagyérdemű tagjá-
nak elhunytát és fölhívja a III. osztályt, hogy emlékbeszéd tartása 
iránt határozzon. 

57. Felolvassa ő cs. és apóst. kir. Felsége főkamarásának leiratát, 
melyben az Akadémia elnökét értesíti, hogy b Rudolf trónörökös 
arczképét a M. Tud. Akadémia számára B e n c z ú r G y u l a tanár fogja 
elkészíteni. — Hódoló köszönettel tudomásul vétetik. 

58. Előterjeszti a bizottsági javaslatot a Tagválasztás Ügyrendje 
tárgyában. — Beható megvitatás után a javaslat első része (az alosz-
tályokat illetőleg) nagy többséggel, a második része pedig (a kijelölő 
bizottságokat illetőleg) 17 szavazattal 6 ellenében általánosságban elfo-
gadtatik, az elnök nem szavazván. A részletes vitában határoztatik : 

a) A II. osztályba csoportosított tudományokra vonatkozó sza-
kasz az A) és B) alosztályok keretének megtartása mellett, mielőbbi 
szövegezés végett a II. osztályhoz áttétetik. 

b) A III. osztályba tartozó tudományok csoportosítására és elne-
vezésére vonatkozólag az osztály indítványa (1. Ért. 128. 1.) elfogadtatik. 

c) A 1 2 . §. első bekezdésében, báró R a d v á n s z k y B é l a 1 .1 . indítvá-
nyára, a tudományszak helyett tudománykör tétetik. 

d) A 12. §. harmadik bekezdésére nézve a III. osztály módo-
sítványa (1. Ért. 128. 1.) elfogadtatik. 

e) A 12. §. negyedik bekezdésében : nemcsak a «bizottságok 
kijelölései», hanem a tagajánlások is kinyomatandók és a belső tagok-
nak megküldendők. 

59. E tárgygyal kapcsolatban az Összes Ülés felhívja az osztá-
lyokat, hogy a jelenlegi r. és 1. tagoknak az alosztályok szerinti cso-
portosítását még márczius első felében nyújtsák be a főtitkári hivatalnak. 

60. A főtitkár jelenti, hogy az Igazgató Tanács a költségvetési 
előirányzatot jóváhagyta. — Tudomásul vétetik, s az osztályok föl-


