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H U S Z A D I K A K A D É M I A I ÜLÉS. 

A II. osztály ö t ö d i k ülése. 
1894. május 2l-én. 

VÉCSEY TAMÁS r. tag elnöklete alatt jelen voltak a második 
osztályból : Hampel József, Pauler Gyula, Plósz Sándor, Schvarcz 
Gyula r. tt. — Acsády Ignácz, Nagy Gyula. Pólya Jakab. Ráth Zoltán. 
Vargha Gyula 1. tt. — Más osztályokból : Goldziher Ignácz, Gyulai 
Pál r. tt. — Jegyző : Pauer Imre osztálytitkár. 

1 1 9 . ACSÁDY IGNÁCZ lev. tag felolvassa: «Régi magyar birtok-
viszonyok» czimíí értekezését. 

1 2 0 . A jegyzőkönyvet hitelesítik : PLÓSZ SÁNDOR rendes és 
ACSÁDY IGNÁCZ lev. tagok. 

H U S Z O N E G Y E D I K A K A D É M I A I Ü L É S . 

Hatodik ö s s z e s ülés. 

1894. május 28-án. 

B. EÖTVÖS LORÁND akadémiai elnök úr elnöklete alatt jelen 
vannak : Hollán Ernő, Pulszky Ferencz, Zichy Antal t. tt. — Beöthy 
Zsolt. Entz Géza, Frivaldszky János. Fröhlich Izidor, Goldziher Ignácz. 
Gyulai Pál, Hajnik Imre, Hampel József, Heller Ágost, König Gyula, 
Krenner József, Láng Lajos, Lengyel Béla, Pauer Imre, Pauler Gyula, 
Plósz Sándor, Schuller Álajos, Than Károly, Thanhoffer Lajos, Tóth 
Lőrincz, Vécsey Tamás r. tt. — Acsády Ignácz, Badics Ferencz, Concha 
Győző, Csánki Dezső, Daday Jenő, Fayer László, Földes Béla, Galgóczy 
Károly. Ilosvay Lajos, Kovács Gyula, Marczali Henrik, Nagy Gyula, 
Némethy Géza, Pasteiner Gyula, Pólya Jakab, Rálh Zoltán, Réthy 
Mór, Schenek István, Schmidt Sándor, Télfy Iván 1. tt. — Jegyző : 
Szily Kálmán főtitkár. 

121. Elnök úr az ülést következő szavakkal nyitja meg : 
Tisztelt Akadémia ! 

Mielőtt folyó ügyeink elintézéséhez fognánk, nem hagyhatom 
említetlenül azt a fájdalmas veszteséget, mely bennünket b. Vay Miklós 
igazgató-tanácsunk tagjának halálával ért. 

Az ő élete a mi történetünk egész idejére kiterjedt, ő látta, 
hogyan lett meg ez az Akadémia, támogatta már első lépéseit, később 
nehéz időkben küzdött fenmaradásáért és végre a jobb napokban 
hozzájárult gyarapodásához és előmozdította haladását. 

Igazgató-tanácsunk két ízben választotta tagjává, először 1841-ben 
és miután 1855-ben politikai tekintetekből lemondott, másodszor 1860-
ban a gr. Széchenyi István halála által megüresedett helyre. Nála 
buzgóbb, lelkiismeretesebb tagja aligha volt a tanácsnak, mégis ő. a 
mikor 1891-ben egy félszázaddal első megválasztatása után küldött-
ségünkkel nála megjelentünk s neki az Akadémia körüli fáradozásaért 
köszönetet mondottunk, azt válaszolta nekünk, hogy bizony még nagyon 
kevés az, a mit eddig tett, de azon lesz. hogy a jövőben többet tegyen. 

Pedig sokat tett ő már eddig is, sokat ezután is, hiszen nagyjaink 
nem apró ügyekben segédkezésükkel, hanem példájukkal mozdíthatják 
elő legjobban a mi ügyünket, s valóban b. Vay Miklós, ki oly hosszú 
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és hazafias tettekben, valamint kitüntetésekben annyira gazdag életén 
át, Akadémiánkhoz mindig és mindenben igaz ragaszkodást tanúsított 
s ezzel is példát adott az irodalom és tudomány iránti tiszteletre, olyan 
tündöklő példát mutaiott ezzel nemzetének, melyből könnyű a tanul-
ságot levonni. 

És ez a példa nem vész el a halállal, hanem még a megemlé-
kezésben is éltető marad. Őrizzük meg az ő emlékét. 

Tudom, hogy a t. Akadémia jóvá fogja hagyni a halálozás 
alkalmából tett intézkedéseimet, azt, hogy oszlopcsarnokunkat a rava-
tal felállítására a gyászoló családnak felajánlottam, a ravatalra az 
Akadémia nevében koszorút lettem s a boldogúlt fiához részvétiratot 
intéztem. 

Közhelyesléssel tudomásul vétetik. 
1 2 2 . VÉCSEY TAMÁS r. t. emlékbeszédet tart Wenzel Gusztáv 

r. tagról. — Megjelenik az Emlékbeszédek során. 
123. A főtitkár bejelenti F röh l ich Róbert 1. tagnak és főkönyv-

tárnoknak május 23-án bekövetkezett elhunytát. A gyászesetró'l az 
Akadémia külön jelentést adott ki, testületileg jelent meg a gyász-
háznál s koszorút helyezett a ravatalra, melynél a II. osztály titkára 
intézett az elköltözötthöz búcsúszavakat. — A II. osztály fölhívatik. 
hogy emlékbeszéd tartása iránt határozzon, valamint Nagy Imre r. t. 
e lhuny tá ra vonatkozólag is, a mi már az idei ünnepies közülésen be 
lőn jelentve. 

124. Olvastatik b. Vay Ődön levele, melyben az atyja halála 
alkalmából tanúsított részvétért köszönetet mond. — Tudomásul szolgál. 

125. Olvastatik özv. Szabó Józse fné levele, melyben a férje 
halála alkalmából tanúsított részvétért köszönetét fejezi ki. — Tudo-
másul szolgál. 

126. A főtitkár bemutatja Koch Anta l r. t., Badics Ferencz. 
Fayer László, H a n k ó Vilmos, Kossu tány i Tamás és R a d o s Gusztáv 
1. tagok megválasztásukért köszönetet mondó leveleit. — Tudomásul van. 

127. A Kereskedelemügyi Miniszter úr köszönetet mond a dísz-
teremnek a h id te rvek felállítására történt szíves átengedéseért -
Tudomásul van. 

128. Az E. M. K. E. meghívót küld a június 3-án Tordán tar-
tandó nagy közgyűlésére. — Tudomásul van. 

129. Baja városa fölkéri az Akadémiát, hogy Tóth Kálmán 
s z o b r á n a k június 3-án végbemenő leleplezési ünnepén magát kép-
viseltesse. — Az Akadémia képviseletére Vadnai Károly 1. t. kéretik föl. 

130. Az idei budapesti nemzetközi közegészségügyi és demo-
g raph ia i congressus elnöksége fölkéri az Akadémiát, hogy magát a 
szeptember első napjaiban tartandó üléseken képviseltesse. — Kiadatik 
a II. és III. osztálynak. 

131. A M. Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésének 
elnöksége meghívót küld az idén Pécsett tartandó gyűlésre. — Az 
Akadémia résztvevő tagjaiból álló küldöttség vezetésére Frivaldszky 
János r. t. kéretik föl. 

132. A Német Természetvizsgálók és Orvosok vándorgyűlésének 
elnöksége meghívót küld az idén Bécsben tartandó gyűlésére. — 
Tudomásul szolgál. 

133. A sárospataki főiskola igazgatósága jelenti, hogy a szép-
halmi Kazinczy-ünnep ez idén június 10-én fog megtartatni. — Tudo-
másul van. 

134. A III. osztály előterjeszti az állandó Mathematikai és 
Természettudományi bizottság jelentését a Vallás- és Közoktatási Minisz-
térium azon felszólítására vonatkozólag, hogy az Akadémia az idén 


