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Egyetemi szünnapok.

1. Tanévmegnyitó. (Veni Sancte.)
2. Minden vasárnap és kath. ünnep, vala

mint halottak napja.
3. Október 6-a.
4. Az államfő névnapja, (dec. 6.)
5. Karácsonyi szünet dec. 23-tól jau. 5-ig 

bezárólag.
6. Farsangi szünet. Farsanghétfő, kedd és 

hamvazószerda.
7. Március 15-e.
8. Húsvéti szünet. A nagyhét napjai és 

húsvét hetének keddje és szerdája.
9. Pünkösdi szünet. Pünkösd keddjétől be

zárólag.
10. Sub auspiciis Gubernatoris avatás napja.
11. Egyet, újjáalakítás! ünnepe. (Május 13.)
12. Tanévzáró ünnep. (Te Deum.)

I. Ferenc József és Erzsébet királynőért 
november 22-én, Mária Terézia királynőért 
november 29-én, Pázmány Péterért március 
19-én és IV. Károly király lelkiüdveért mise 
április 1-én. Az előadások ezeken a napokon 
nem szünetelnek, de a misén a Tanács tag
jainak megjelenése kötelező és a tanárok a 
misére meghívandók.

(6703/1925. vk. min. sz. 1623/924 925. D. sz.)



1 Kedd Új™._________________-

2 Szerda _  £ __________________ -——
« c

3 Csüt. g * _____________________ -
’f  iti h.

•1 Péntek xr. IS  -------------------------

5 Szomb. | _ _ _

6 Vas. 1 Vizkereszt_____________■ —-------  c "t.
7 Hétfő Akad. I. oszt._________

8 Kedd ---------------------------------

9 Szerda s  ---------------------------------oo
10 Csüt. ?  g ___________ __________
--------------  S Í
11 Péntek vi ______________________

éj g
12 Szomb. 5 *  -

13 Vas. % ------------------------------- -

14 Hétfő Akad. III . oszt.

15 K e d d _____________ _______________

J A N U Á R

0



16 Szerda __________________________

17 Csüt. ______________________■ ■■1    **

18 Péntek ^ 5 =  ______________________■ ■ ■ •"" ^
o ®'g

19 Szoinb. •*» *» o *»
20 Vas. S e  5 _____________________■ — o u •*» —SSÜ
21 Hétfő Akad. II. oszt._______

•**»
22 Keuil ~-5________________________

23 Szerda________  Előadások kezdete

24 Csüt.________________________________

2.r> Péntek______________________________

•jKSzomb. ---------

27 Vas._________________________________

28 Hétfő__________ Akad, össziilés_______

29 Kedd___________________ ____________

30 Szerda______________________________

31 Csüt.______________________ _________

J A N U Á R
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F E B R U Á R

1 Péntek_______________________________

2 Szombat Gyért mszentelő lioldo<jasszo»y.

3 Vas._______________________________ _

4 Hétfő_______Akad. I. oszt._____________

5 Kedd________________________________

6 Szerda_________________

7 Csiit.__________ _ _ ___________________

S Péntek_________________________

9 Saornh.

10 Vas._____Farsangvasdrnan.____________

11 Hétfő | Akad. //. oszt._______
I ^

12 Kedd | ________________________
to

13 Saerd;i " Ham rázó szerda._________

14 C9üt. _________________________ _
8



15 Péntek______________________________

16 Szomb.

17 Vas._________________________________

18 Hétfő______Akad. III. oszt.____________

19 Kedd________________________________

20 Szerda_______________________________

21 Csüt.

22 Péntek_______________________________

23_Sxomb._

24 Vas._________________________________
Akad. ossz. ülés. Jelentés a

25 Hétfő______ Vojnits-jutalomról_________

26 Kedd __________________________

27 Szerda_______________________________

28 Csüt. _____________________________

9

F E B R U Á R



1 Péntek______________________________

_2_Szomb._________

3 Vas._________________________________

4 Hétfő_______Akad. I. oszt._________

5 Kedd____________________________

6 Szerda______________________________

7 Cstit.__________________________

8 Péntek__________ ____________________

9 Szonib.

18 Vas.________________________________

11 Hétfő______Akad. 11. oszt.____________

32 Kedd________________________________  *

33 Szerda_______________________________

14 Csüt________________________________

15 Péntek______Szünet___________________
10
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M Á R C I  V S

16 Szomb.

17 Vas._________________________________

18 Hétfő______ Akad. I li , oszt.___________

19 Kedd_______Pázmány Pét er-emlékmise.

20 Szerda ____________________ ________

21 Csüt.________________________________

22 Péntek______________________________

23_Szomb^

24 Vas. _____________________________

25 Hétfő________(iyümölcsoltó B.-A.______

26 Kedd ______________________

27 Szerda ______________________
«a

28 Csütörtök 8 Nagy csütörtök.________

29 Péntek Sanuvéntck.___________
30(<Szonibi^ ^ i

31 Vas.___________Húsvét vasáruul)._______
11



Á P R I L I S
H úsvétlhétfő.

1 Hétfő IV. Károly királyért emlékmise

2 Kedd j 1  _________________________
' .

.> Szerda ^__________________________

4 C s i i t . ___________________________

5 Péntek_____

6 Szomb. __ _____

7 Vas._________________________________

S Hétfő______ Akad. I. oszt.____________

9 Kedd________________________________

10 Szerda_______________________________

11 Csiit.________________________________

12 Péntek_______________________________

lS Ŝzonib^^

14 Vas. Akad, ünnepi ült* l>r. Fölvn» lArdnl tm l/k tre .
15 Hétfő______ Akad. II. oszt.____________
12



16 Kedd________________________________

17 Szerda_______________________________

18 Cstit.________________________________

19 Péntek_______________________________

20 Szoiab.

21 Vas._________________________________

22 Hétfő_______Akad. III. oszt.___________

23 Kedd________________________________

24 Szerda_______________________________

25 Csüt.________________________________

26 Péntek_______________________________

27 Szombat

28 Vas._________________________________
.vi T ű n t *  A kad . ő s i t .  ü lés.HctlO_______A hdrd W od'anrr.ftijn l; tUadiUn_______

30 Kedd_______________________________

13
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M Á J U S

Sub auspieiit G u bern atorb  a v a ld i iránti1 OZerda k+rrtnurk headnnn ij-jp.

2 Csüt.________________________________

3 Péntek______________________________

5 Vas.________________________________

6 Hétfő______ Akad. I. oszt._____________

7 Kedd_______Akad, namjfiyűlés_________

8 Szerda______Akad, nagygyűlés_________

9 Csüt._______ Áldozócsütörtök___________

10 Péntek_____Akad, naomniülés________

U ^ S z o m b ^ ^ ^ ^ — ->

12 Vns._______ Akad, iinnepclyes közülés

13 Héttő______ Akad. II. oszt.S2 Ünel______

14 Kedd________________________________

15 Szerda______________________________
14



M Á J U S

16 Csüt.________________________________

17 Péntek______________________________

18 S/.Qiiih.

19 Vas. 1 ^ Pünkösdvasárnuv_________
i ~

26 Hétfő / !| Püskösdhútfö_____________

21 Kedd ]____________________________

22 Szerda______________________________

23 Csüt.________________________________

24 Péntek______________________________

25 Szombat

26 Vas. X—

« i V
27 Hétfő_______Akad, ossz, ülés__________

28 Kedd________________________________

29 Szerda______________________________

39 Csiit Űrnapja_____________________
, ,  E lő ad ások  b e fe jez te  étindtxIdU om otdsok

31 Fentek k * t  detr______________ ;_________________

15



1 Szoinb.
Néhai id. Sids2 K i rő lu  centenndriuma

2 VAS. alkatmdlidl ünnr/i i akad ülé*

3 Hétfő______ Akad. III. oszt.______;_____

4 Kedd__________________________ •

5 Szerda_________________________ ._____

6 Csütörtök______________________ '

7 Péntek______________________________

8 Szomb.

9 Vas.

10 Hétfí

11 Kedd

12 Szert

13 Csüt.

14 Pciit*

^15_Szon.
16 r

J Ú N I U S



J Ú N I U S
16 Vas, l 

.17 Hétfő A  

18 Kedtl ^  

J1» Szerda

20 Csiit. '

21 Péntek

22 Szomb.

22 Vhs 3

24 Hót fő

25 Kedd

26 Szerda

27 Csüi.

28 Pétrlek x 

2!> Szambát 

20 Vas. A
Páter és Pál *



J ú L I U S
1 Hétfő 

Kedd 

Szerdi 

Csiit. 

Pénte! 

o Szomt

7 Vad.

8 Hétfő

9 Kedd

10 Szerdi 

dl Csiit.

12 Pénte

13 Szóm!

14 Vas.

15 Hétfő 
18



L  ú L 1 u s
36 Kedd 

17 Szerda 

38 Csüt.

19 Péntek

20 Szombat

21 Vas. A
22 Hétfő

23 Kedd -4
24 Szerda

25 Csüt,

26 Péntek 

^Szombat 

23 Vas. ;

29 Hétfő ^

30 Kedd

31 \



a u g u s z t u s

A fe lv é te l ié t  tan díjm n itetx f'ii k érvón vrk  y* 
1 CsÜt-____•• M  fö lv in n i»  fi-irt odm ulók  /»<•■

2 Péntek. 

SSzomb^

4 Vas. J

5 Hétfő '

6 Kedd i

7 Szerda

8 Csül.

0 Péntek

10 Szomb.

11 Vas, ffi-

12 Hétfő (

13 Kedd

14 Szerda

15 Csüt. i



A__ U G U S Z T U S

hp 16 Péntek

18 Vas.-

19 Hétfő 

M Kerfd ‘

21 Szerda

22 Cs.üt. 1 
28 Pchlek

24 S/.omb.,

25 Vas.
i

28 Szerda

29 Cstif. }  

M Péntek 

•U Szombat



v'VWriW
S Z E P T E M B E R

2 Hétfő 

’ a Kedd 

4 SzerdM 

ft Csőt.

6 Péntek

8 Vas;

9 Hétfő

10 Kedd

11 Szerda

12 Osiit.

13 Péntek

14 Szomb.

15 Vas.
22



16 Hétfő_______Előadások kezdete________

17 Kedd_______________________________

18 Szerda______________________________

19 Csüt._______________________________

20 Péntek______________________________

21 Szoinb.

22 Vas.________________________________

23 Hétfő_______________________________

24 Kedd_______________________________

25 Szerda______________________________

26 Csüt.________________________ '_______

27 Péntek______________________________

28 Szomb.

29 Vas.________________________________

30 Hétfő_______________________________
25

S Z E P T E M B E R



1 Kedd_______________________________

2 Szerda_____________________________

3 C-süt._______________________________

4 Péntek_____________________________

5 Szomb.

ti Vas,________________________________

7 Hétfő______ A hui. I. oszt. Össz. ülés

8 Kedd_______________________________

9 Szerda______________________________

10 Csütört._____________________________

11 Péntek______________________________

12i<Síwnib;Bi_ _ _ _ ^

13 Vas.________________________________

14 Hétfő______ Akad. I li, oszt.__________

ló Kedd_______________________________
24

O K T Ó B E R



16 Szerda______________________________

17 Csiit

18 Péntek______________________________

19 Szornb.

20 Vas,________________________________

21 Hétfő_______Akad. II. oszt.___________

22 Kedd_______________________________

23 Szerda____________________________

24 Csüt_______________________________

25 Péntek __________________________

26JSzon)b.

27 Vas.________________________________

28 Héllo_______Akad, ossz, ülés__________

29 Kedd_______________________________

30 Szerda______________________________

31 Csiit,_______________________________

25

O K T Ó B E R



n o v e m b e r

1 Péntek_____ Mindszentek______________

2 Szomb. Halottak napja

3 Vas. ____________________________

4 Hétfő______ Akad. /. oszt.____________

5 Kedd_______________________________

6 Szerda______________________________

7 C siit.______________________________

8 Péntek______________________________

9 Szombat

10 Vas.________________________________

11 Hétfő_______Akad. II. oszt.___________

12 Kedd_______________________________

13 Szerda___________________________ _ _

14 Csütört._____________________________

15 Péntek____________________ __ ______
26



16 Szombat

17 Vas.________________________________

18 Hétfő Akad. III. oszt.___________

19 Kedd_______________________________

20 Szerda
21 Csütört._____________________________

/ .  Ferenc József király  és Srztébet
22 Pentek kirtUvn/iM *•(**________________

23 Sy.oinb.

24 Vas.________________________________

25 Hétfő_______Akad, ossz, ülés__________

26 Kedd_______________________________

27 Szerda______________________________

28 Csüt.________________________________

29 Péntek Mária Trrtzin kirdlynCM mi*e.

N O V E M B E R

27



1 Vas.________________________________

2 Hétfő______ Akad. I. oszt.____________

3 Kedd_______________________________

4 Szerda______________________________

5 Csüt._______________________________
Kormányzó nevenapja.

G Péntek_____ Szünet___________________

7 S/.oinb.

8 Vas._______ lioldog asszony fogantatása.

9 Hétfő______ Akad. II. oszt.____________

10 Kedd_______________________________

11 Szerda______________________________

12 Csiit._______________________________

13 Péntek______________________________

14 Szomb.

15 Vas.________________________________
28

D E C E M B E R



16 Hétfő______ Akad. I li , oszt.___________

17 Kedd________________________________

18 Szerda______________________________

19 Caiit.________________________________
Előadások befejezte és in 

*20 Péntek dexláttamozások kezdete

21^zoiub^ J  _ _ _ _

22 Vas. 1 ________________________

23 Hétfő Akad, ossz, ülés

24 Kedd ________________________
 ̂ r-25 Szerda 5 .\ a fin karácsony___________

(•'3 ^
26 Csiit.  ̂•& hírűn l. vértanú_______

27 Péntek £ ________________________

28 Szóiul). $

29 Vas, § ________________________

30 Hétfő £ ________________________

31 Kedd________________________________
29

D E C E M B E R



H.

Vallás- és közoktatásügyi ni. kir. minisztérium:
Miniszter: l)r. ffróf Klebelsbcre Kuno v. 

b. t. t.
Államtitkárok: Dr. Petri Pál (politikai). 
Dr. Gévay-Wolff Nándor (adminisztratív). 

/Dr. Komis Gyula (címzetes). 
i)r. Schwöder Ervin (helyettes).
Kertész K. Róbert (helyettes).
Dr. Naery Árpiid (helyettes).
Dr. Bárány Gcrő (helyettes).
Dr. Sváb Gyula (helyettes).
Dr. Szűcs István (helyettes).

Egyetemi ügyosztály:
U ) t . Matryary Zoltán min. tanácsos, osztály
főnök.
. Dr. Haász Aladár min. oszt. tanácsos.
( Dr. Alszetrhy Kálmán min. titkár. 
k Dr. Ybl Ervin min. titkár.

Dr. Molnár Andor min. titkár.
Dr. Jánossy Dénes. közp. szolsrálattételre 

berendelt orsz. levéltárnok.
Dr. Techert Maréit, közp. szol tráJ áttétel re 

berendelt tanár.
30



ÜL

A BUDAPESTI KIR. MAGY. PÁZMÁNY 
PÉTER-TUDOMÁNYEGYETEM TANÁCSA

AZ 1928 29. TANÉVBEN.

Rector Magnificus:
Wolkenberjj Alajos

Prorcctor:
Fináczy Ernő

Dékánok:
Aisleitner József báró Ivétly László
Navratil Ákos Hekler Antal

Prodékánok:
Martin Aurél Tellyesniczky Kálmán
Kenéz Béla Méhely Lajos

31



IV.
Bölcsészettudományi kar.

Nyilvános rendes tanárok:
tJFináczy Ernő. V. Sziiret-u. 38.
_Petz Gedeon. I. Vár. Űri-u. 42. 
u-Köveslitrethy Radó. VII. Thököly-út 62. 
^Angyal Dávid, II. Retek-u. 37. 

winkler Lajos, V ili, Múzeum-kőrút i. 
iJsrégyesy László. V ili. Sándor-tér 4. 

Fejér Linót, V. Fáik Miksa-u. 15. 
ílCuzsinszky Bálint, VIII. Cscnreghy-.u. 2. 

•JSuták József. I, Horthy Miklós-út 65. 
lOMldásy Antal. J. Krisztina-körút 123. 

(jNémetliy Géza. IX. Ferenc-körút 4. 
iBuírarszky István. IX. Lónyay-u. 7. 
uYolland Arthur, VI. Munkácsy-u. 23. 

Domanovszky Sándor. I. Attila-u. 13.
15» Buchböck Gusztáv. VIII. űllöi-út 42.

L Méliely Lajos, II. Fő-u. 17.
. Pauler Ákos. I. Orszáffház-u. 12.
Hekler Antal. IX. Erkel-u. 9. 
î Tuzson J  áll os. VIII. Illés-u. 25. 

20.‘'Mauritz Béla. VII. Thököly-út 79.
Panp Károly. VII. Ilka-u. 22. 

cHeinlein István. I, Horthy Miklós-út 76. 
^Németh Gyula. I. Bcrcsényi-u. 10.



üKornis Gyula. VIII. Vas-u. 6. 
25<cCholnoky Jenő. VIII, Gyulai Pál-u. 1 

cGombocz' Zoltán. I. Budafoki-út 16-18. 
^Bleyer Jakab. VIII. Mikszáth Kálmán - 

ter 4.
d-Melich Jámos. VIII. Baross-u. 77. 
uTaníd Károly. VIII, Eszterhazy-u. 7. 

30.<Rybár István, VT. Szondy-u. 45.
C sászár Elemér. I. Pauler-u. 4. 
v_.Bajza József. IX, Lónyay-u. 16.

Eckhardt Sándor. IX , Ráday-u. 32. 
Horváth János. X. Szapáry-u. 11.

35. lvmoskó Mihály, Pusztazámor (Fejér m.) 
'  c- SzentDÓtery Imre. IX. Üllői-út 121.

AVári Rezső. Szentendre, 
trröhle Vilmos, I. Alkotás-u. 39/b. 

Gerevich Tibor, IX, Kinizsi-u. 10^
/40: Zambra Alajos. I. Horthy Miklós-út 49. 

cJRoman Bálint. VIII. József-körút 37. 
(Szekfü Gyula. II. Ilona-u. 14. 
cMornyánszk y Gyula. IX, Ráday-u. 32.

X Qrtvay, Rejjső, I« Pasaréti-út 51.
C J / L 4 L-/ c x d  • / 9 jo  a  W .  .

N y u ff a í mázott líyíi vf nínMs^^árok:
Marffalits Ede, Zombor.
Pauer Imre. Vác.
Klupathy Jenő. VII. Rottenbiller-u. 33. 
Schmidt József. VIII. Mátyás-tér 5/b.

5. Bonkáló Sándor. VIII. Sándor-u. 22. 
(Sietrescu József. IV. Veres Pálné-u.* 12. 
TIahler Ede, V. Széchenyi-u. 1.

Fröhlich Izidor. VI, Eötvös-u. 26/c. 
Szinnyei József. II, Bimbó-u. 28. 

f  10. Máffocsy-Dietz Sándor. T M&rvínv.n



Helyettes tanár:
Szidarovszky János, X. Szabóky-u. 42. 
Dékány IstváD. I. Avar-u. 10. 
Brandenstein Béla báró, IX. Ráday-u. 43. 

5. Ábrahám Ambrus Andor. VIII. Ho- 
ránszky-u. 23.

Dr. Bognár Cecil, Győr.
Dr. Zsirai Miklós. V. Akadémia-u. 2.

Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok:
Th irr ing Gusztáv, I, Karácsony i-u. 15 (ta

nítási jogosítványáról lemondott). 
Kőnek Frigyes. II. Heltai Ferenc-u. 31. 
Cserén József. VIII, József-u. 27.
Kunos Ignác. VIII. Eszterházy-u. 3.

5. Szinnyei Ferenc. II. Lánchíd-u, 6. 
Filarszky Nándor, I, Budafoki-út 13. 
Toldy László, IX. Boráros-tér 6.
Horváth Cirill, V ili. Iloránszky-u. 11.

(tanítási jogosítványáról lemondott). 
Gulyás Pál. V ili. Salétrom-u. 10.

10. Horváth Jenő. IV. Molnár-u. 29.
Kadié Ottokár, VII. Stefánia-út 14.

Magántanárok:
Csuday Jenő. T. Városmajor-u. 42._
Degen Árpád. VI. Vilma királynő-út 26. 
Sigmond Elek. I. Gellért-tér 4. 

lllomoródi Anderkó Aurél. II. Bimhó-u. 9. 
5. Márkányi Béla báró. I, Zita királyné-út 17. 

Steiner Lajos, II. Hunyadi János-út 11. 
Erdélyi Lajos. I. Győri-iit. 14.

34.



Rados Gusztáv. IX. Ferenc-körút 38. 
Zimmermann Ágoston. VII. Állatorvosi 

Főiskola.
10. Mautlmer Nándor. IV. Kecskeméti-u. 13. 

Szabó Zoltán, VIII. Ludoviceum-u. 4. 
Weiser István. II. Kitaibel Pál-u. 4. 
Weszelszky Gyula, IX. Lónyay-u. 25.

( Doby Géza, I, Pálya-u. 15.
: Iá. Torkán Lajos. Svábhegy. Mátyás király

át 32.
Gárdonyi Albert. IX. Üllöi-át 12L 
Gorka Sándor, VIII. Eszterházy-u. 16. 
Bartucz Lajos, VIII. József-u. 5.
Büchler Sándor. Keszthely.

20. Kéky Lajca, VIII, Mátyás-tér 16.
Förster Aurél. IV. Eskü-tér 8.
Hillebrand Jenő. IV. Semmelwcis-u. 7. 
Dávid Lajos. I. Budafoki-út 53.
Haraszti Emil, III, Zöldmáli-át 18.

25. Szász Ottó, IV, Eskü-tér 6.
Gombocz Endre. I. Attila-u. 14. 
Haltonberger Mihály. I. Gellérthogy-u. 43. 
Grosschmid Lajos. IX. Boráros-tér 2.
Fest Sándor. X. Szapáry-u. 11.

30. Paál Árpád, I. Verpeléti-át 5.
Lóczy Lajos. VIII. Baross-u. 28.
Vargha Daniján, Pécs.
Madzsar Imre. I. Vérmező-u. 16.
Boenár Cecil, Győr.

35. Divéky Adorján. Varsó.
Tóth Zoltán. Nemzeti Múzeum.
Hajnal István. I. Városmajor-u. 33. 
Abonyi Sándor. I. Horthy Miklós-út 20. 
Gróh Gyula, Állatorvosi Főiskola.

40. Zlinszky Aladár, VIII. Nagyfuvaros-u. 23.
35,



Schwartz Elemér, I. Horthy Miklós-út 15/c. 
Dékány István. I. Avar-u. 10.
Solymossy Sándor. VII. Mexikói-út 52. 
Hollendonner Ferenc, V, Visegrádi-utca 32. 

45. Klemm Antal. Pannonhalma.
Závodszky Levente. VII, Dembinszky-u. 48. 
Dávid Antal, L Városmajor-u. 49.
Patek Ferenc. I. K riszt ina-körút 8—10. 
Császár Elemér. VIII. Múzeum-kőrút 6. 

50. Balanyi György. IV. Váci-u. 33.
vitéz Pálfi János. I. Ballagi Mór-u. 12. 
Koszó János, I. Zenta-u. 5.
Moravcsik Gyula. VI, Andrássy-út 82. 
Vendl Miklós. Sopron.

55. Sárközy Pál. Pannonhalma.
Tóth László. I. Attila-körút 17.
Mályusz Elemér. I. Villányi-út 10. 
Kerényi Károly. II. Zßigmond-u. 8.
Méhes Gyula. II. Zsitrmond-u. 9.

60. ÁbraJiám Ambrus Andor. VIII. Ho- 
ránszky-u. 23.

Greguss Pál. I. Györi-út 13.
Pacsu Jenő. IV. Prohászka Ottokár-u. 10. 
Brandenstein Béla báró. IX. Báday-u. 43. 
Somogyi József. III. Bécei-út 88.

65. Horváth Barna. TI, Toldy Ferenc-u. 20. 
Pukánszky Béla. I. Márvány-u. 50. 
Tokody László. IX . I)régeiy-u. 10. 
Miskolczy Gyula. Becs. Minoritenplatz 1. 
Meszlényi Antal. IX. Timót-u. 3.

Megbízott előadók:
Siciliano Italo. I. Ménesi-út 11.
Schausek Árpád. II. Zsigmond-u. 11.
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Aurel ien Sauvageot. I. Méneei-út 11. 
Jean Canere, VIII, Reviczky-u. 6.

Lektorok:
Simonyi Béla. VIII. Dér.v-u. 8.
Körösi Albin. IV. Váci-u. 33.
Abdul Latif. Gödöllő. Király-telep 50. 
William L. Livingstone. VII. Amerikai- 

út 2/b.
5. Wagner József. Vili. Népszínház-u. 31. 

Horváth Endre. II. Lövőház-u. 16/b. 
Ponovics Iván. IV. Veres Pálné-u. 17. 
Németh Sándor. I. Budaörsi-út 16. 
Göttling János. I. Győri-út 13.

10. Egry Gynla, IX. Kinizsi-u. 7.
Häckel Ernő. I, Ménesi-út 11.
Verbeek v. a. Sande Albert. VI. Hanós- 

utca 25.



Bölcsészet kar) intézetek és gyüjteménytárak.
Kísérleti fizikai intézet (Esztcrházy-utca 7).

Igazgató: Tanéi Károly ny. r. tanár
Tanársegédek: Baintner Géza és Dér Zoltán
Műszerész: Kurth a Géza
Kapus: Matus János
Fűtő: Baki Sándor
Takarítónő: Ozövek Andrásáé

Elméleti fizikai tanszerpyüjtemény 
(Múzeum-kőrút 6).

Igazgató: Ortvay Rudolf ny. r. tanár 
Tanársegéd: Bay Zoltán (szabadságon) 
Díjtalan gyakornok: Kunfalvy Rezső

Gyakorlati fizikai intézet (Múzeum-kőrút 6).
Igazgató: Rybár István ny. r. tanár 
Adjunktus: Császár Elemér 
Tanársegédek: Kaloesay Péter és Vajk 

Magda
Műszerész: Lindonmayer Károly 
Szakaltisztek: Molnár István és Király 

Miklós

V.
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I. számú kémiai intézet (Múzeum-korút 4/b).
Igazgató: Winkler Lajos ny r. tanár 
Adjunktus: Ekkert László 
Tanársegéd: Szebellédy László 
Díjas gyakornok: Hegedűs Margit 
Gépész: Molnár Ferenc 
Szakaltiszt: vitéz Szabó Jenő 
Fűtő: Bazsó Vince 
Napibéres: Potoniecz Béla

II. sz. kémiai intézet (Eszterházy-u. 11—13).
Igazgató: Bugarszky István ny. r. tanár 
Adjunktus: Pacsu Jenő 
Tanársegédek: Buzágh Aladár. Újhelyi Sán

dor, Bicskey József és Soós Sándor 
Gépész: Reszegi Mihály 
Műszaki altiszt: Kopácsy Ferenc 
I. o. altisztek: Pálfi Dénes. Finta Pál és 

Stantsits János 
Fűtő: Baumann József 
Napibéres szolgák: Prozlik Mihály és We- 

szelovszky József

III. sz. kémiai intézet (Múzeum-kőrút 4/b).
Igazgató: Buchböok Gusztáv ny. r. tanár 
Tanársegédek: Erdey-Grúz Tibor és Lengyel 

Béla
Gépész: Molnár Ferenc
I. o. altiszt: Karácsony József
II. o. altiszt: Csiba Elek 
Fűtő: Bazsó Vince

39



Igazgató: Tuzson János ny. r. tanár 
Adjunktus: Mező Imre 
Tanársegéd: Hazslinszky Bertalan 
Megbízott gyakornok: Sárkány Sándor 
Szakaltiszt: Kranauer Imre
I. o. altiszt: Rácz András

Általános állattani és összehasonlító bonétani 
intézet (Múzeum-kőrút 4).

Igazgató: Méhely Lajos ny. r. tanár 
Adjunktus: Abrahám Ambrus Andor 
Ianársegédek: Mödlinger Gusztáv és Wolsky 

Sándor
Díjtalan gyakornok: Kesselyák Adorján 
Műszaki altiszt: Rőth István
II. o. altisztek: Józsa Istvánná és Tóth 

József

Ásvány- és kőzettani intézet (Múzeum-krt 4).
Igazgató: Mauritz Béla ny. r. tanár 
Adjunktus: Zeller Tibor 
Tanársegéd: Reichert Róbert
II. o. altiszt: Kölesén- Imre 
Napibéresek: Hajba Eszter és Varga Do

monkos

Embertani intézet és múzeum 
(Múzeum-kőrút 4).

Igazgató: Méhely Lajos ny. r. tanár 
Fizetéstelen adjunktus: Gáspár János 
40
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Tanársegéd: Maian Mihály
IT. o. altiszt: Komáromi-Koudela Nándor

Földtani intézet (Múzeum-kőrút 4).
Igazgató: Papp Károly ny. r. tanár 
Adjunktus: Kutassy Endre 
Tanársegéd: Horusitzky Ferenc 
Fizeléstelen tanársegéd: Bandat Horst
I. o. «altiszt: Hajdú József 

Napi béres: Kovács István

őslénytani intézet (Múzeum-kőrút 6).

Igazgató: Papp Károly ny. r. tanár 
Adjunktus: Majer István

Érem- és régiségtár (Múzeum-kőrút 6).
Igazgató: Kuzsinszky Bálint ny. r. tanár 
Szaksegéd: Rá ez István

Földrajzi intézet (Múzeum-kőrút 6).
Igazgató: Cholnoky Jenő ny. r. tanár 
Adjunktus: Okolicsányinó Hannos Eleonóra 
Tanársegédek: Kéz Andor és Mihalik László 
Díjtalan gyakornok: Csicseri Ormos Jerne. 
Szakaltiszt: Bányai Péter

Esztétikai gyűjtemény (Múzeum-körút 6).
Igazgató: Négy egy László ny. r. tanár 
Díjtalan gyakornok: Tóth Lajos
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Művészettörténeti gyűjtemény 
(Múzeum-korút 6).

lerázható: Hekler Antal ny. r. tanár 
Fizetésiden tanársegéd: Pigler Andor

Kozmográfiái intézet (Múzeum-kőrút 6).
Igazgató: Kövesligetky Radó ny. r. tanár 
Tanársegéd: Moravctz Károly

Filozófiai könyvtár (Múzeum-kőrút 6). 
Igazgató: Pauler Ákos ny. r. tanár

Pedagógiai könyvtár (Múzeum-kőrút 6). 
Igazgató: Fináezy Ernő ny. r. tanár

Indogermán könyvtár (Múzeum-kőrút 6). 
Igazgató: Petz Gedeon ny. r. tanár

Történelmi könyvtár (Múzeum-kőrút 6). 
Igazgató: Angyal Dávid ny. r. tanár

M űvelődéstörténeti gyűjtemény 
(Múzeum-korút 6).

Igazgató: Domanovszky Sándor ny. r. tanár 
Díjtalan gyakornok: Kommer Magda
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Igazgató: Kmoskó Mihály ny. r. tanár 
Fizetésiden tanársegéd: vitéz Pálfi János

Növényrendszertani és növény földrajzi 
intézet (Múzeum-körűt 4) és növénykert 

(VIII. Illés-u. 25).
Igazgató: Tuzson János ny. r. tanár 
Adjunktus: Palik Piroska 
Fizetéstelen tanársegéd: báró Andreánszky 

Gábor
Díjas gyakornokok: Egey Antal és Nóga 

Tibor
Kertészeti felügyelő: Schneider József 
Alkertósz: Madocs József 
Kezelőnő: Pázsit Mária 
I. o. ajtiszt: özv. Pintér Jánosné 
Napibéresek: Szalay Mózes és Pataki Béla 
Kapus a növénykertben: Gönczy Lajos

Radiológiai intézet (Múzeum-kőrút 6).
Igazgató: Weszelszky Gyula magántanár 
Tanársegéd: Imre Lajos 
I. o. altiszt: Kiss Nándor

Keresztény kori Régészeti és Művészet
történeti Intézet (Múzeum-kőrút 6).

Igazgató: Gerevich Tibor ny. r. tanár

E g y ip to m i g y ű jte m é n y  ( M ú z e u m - k ö r ű t  6 ) .
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Bölcsészettudományi szemináriumok:
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-kőrút 6—8.)

a) Filozófiai szeminárium.
Igazgató: Pauler Ákos ny. r. tanár 
Vezető tanár: Kornis Gyula ny. r. tanár

1>) Classica-yhilologiui szeminárium.
Igazgató: Vári Rezső ny. r. tanár 
Vezető tanárok: Némethy Géza és Hor- 

nvánszky Gyula ny. r. tanárok

c) Magyar Nyelvtudományi Intézet.
Igazgató: Gombocz Zoltán ny. r. tanár 
Vezető tanárok: Németh Gyula. Melich János 

és Bajza József ny. r. tanárok 
Szolgálattételre beosztott középiskolai ta

nár: Pais Dezső

d) Magyar Irodalomtörténeti Intézet.
Igazgató: Császár Elemér ny. r. tanár 
Vezető tanárok: Négyesy László és Horváth 

János ny. r. tanárok
44
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e) Német Nyelvtudományi és Irodalomtörté
neti Intézet.

Igazgató: Bleycr Jakab ny. r. tanár 
Vezető tanárok: Petz Gedeon és Yolland 

Arthur ny. r. tanárok
Szolgálattételre beosztott pedagógiumi ta

nár: Koszó János

f) Egyetemi Francia Intézet.
Igazgató: Eckhardt Sándor ny. r. tanár 
Vezető tanár: Zambra Alajos ny. r. tanár

g) Történeti szeminárium.
Igazgató: Áldássy Antal ny. r. tanár 
Vezetőtanárok: Angyal Dávid. Domanovszky 

Sándor. Szentpctery Imre. Hómau Bálint. 
Szék fű Gyula ny. r. tanárok 

Szemináriumi adjunktus: Tóth László

h) Földrajzi szeminárium.
Igazgató és vezető tanár: Cholnoky Jenő ny. 

r. tanár

i) Malhematikai szeminárium.
Igazgató: Suták József ny. r. tanár 
Vezető tanár: Fejér Linót ny. r. tanár 
Tanársegéd: Grynaeus István 
Correpetitor: Aujeszky László
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Bölcsészetkari dékáni kiratal:
Dékán: Hekler Antal ny. r. tanár 
Tollnok: Köblein Kamill 
Iktató és irattáros: Beller László 
Irodatiszt: özv. Seper Mihályné 
Pedellus: Horváth János 
Napibéres: Farkas Mihály 
Teremőrök a földszinten: özv. Kiss Sán- 

dorné és Simon Gábor, az I. emeleten: Tóth 
' Antal és Tímár Mihály, a II. emeleten: 

FbTíctc Lajos
A főépület kapusa: Lénán! József 
A természet rajzi épület kapusa: Baiyaiya 

János

V II .
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Bölcsészet kari dékáni hivatal:
Dékán: Hekler Antal ny. r. tanár 
Tolluok: Rüblein Kamill 
Iktató és irattáros: Beller László 
Irodatiszt: özv. Seper Mihályné 
Pedellus: Horváth János 
Napibéres: Farkas Mihály 
Teremörök a földszinten: özv. Kiss Sán- 

dorné és Simon Gábor, az I. emeleten: Tóth 
Antal és Tímár Mihály, a II. emeleten: 
Fekete Lajos

A főépület kapusa: Lénárd József 
A természetrajzi épület kapusa: Balyalya 

János

V II .
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M. kir. középiskolai tanárképzőintézet:
Elnök: Petz Gedeon 
Elnökhelyettes: Melich János 
Igazgatótanács tagjai: Fináczy Ernő, Angyal 

Dávid, Négyesy László. Pauler Ákos. Mau- 
ritz Béla, Komis Gyula. Melich János. 
Tangl Károly. Kisparti János és Mikola 
Sándor

/III.



Középiskolai tanár vizsgáló bizottság és a 
kebelében működő felső kereskedelmi iskolai 

tanárvizsgálóbizottság:
Elnök: Fináczy Ernő
Alelnökök: Mauritz Béla. Kornis Gyula. 

Pintér Jenő. 1 lengi János cs Trautmann 
Henrik

Ügyvezető alelnöki Melicli János



X.
Bizottságok.

a) Bölcsészei'tanhallgatók felvételi bizottsága.
Elnök: Suták József
Tagok: Méhely Lajos és Mauritz Béla

b) Gyógy szerészkallgatók felvételi bizottsága.
Elnök: Méhely Lajos 

Tagok: Winkler Lajos és Rybár István
c) Gyógyszerészeid vizsgálati bizottság.

Elnök: Dékán.
Elnökhelyettes: Prodékán.
Vizsgáló tagok: a természettanból Rybár 

István, a növénytanból Tuzson János, a 
vegytanból Bugarszky István és Buchböck 
Gusztáv nyilvános rendes tanárok. 

Helyettes vizsgáló tag: a vegytanból Wink
ler Lajos nyilvános rendes tanár.

d) Közszolgálati alkalmazott ösztöndíj
bizottság.

Elnök: Dékán.
Tagok: Domanovszky Sándor. Császár Ele

mér. Eckhardt Sándor. Horváth János, 
Szekfíí Gyula (kari tagok). Fináczy Ernő.
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Négyesy László. Mauritz Béla, Melich Já 
nos es Tangi Károly (tanárképzőintézeti 
la srok).

e) Tandijmentesséffi bizottság.
KI nők: Dékán.
Tagok: Suták József. Buchböck Gusztáv, 

Papp Károly. Kckhardt Sándor. Rybár 
István. Szentpétery Imre. Bajza József ás 
Hornyánszky Gyula.

f) Könyvtári bizottság.
KI nők: Fináczy Krnő.
Tagok: Martin Aurél. Trikói József (hittudo

mányi kar). Kenéz Béla, Szladits Károly 
(jogi kar). Tellyesniczky Kálmán. Nékám 
Lajos (orvosi kar). Méh el y Lajos. Áldásy 
Antal. Tangl Károly (bölcsészettudományi • 
kar) es Pasteiner Iván könyvtári igazgató.



XL

Egyetemi tanárokat illető szabályok 
és határozatok:

a) A helyettes tanáról; tandíj jutaléka.
A helyettesítőleír ellátott tanszék után tan- 

díjjutalék a helyettesítéssel megbízott tan
erőt nem illeti meg. Az ilyen tanszék után 
csakis kivételesen, abban az esetben adható 
a helyettesítő tanerő részére tandíjjutalék, 
ha azt a Kar. illetve az egyetemi Tanács a 
helyettesítés esetének külön elbírálása alap
ján a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
javasolja, ki az engedélyezendő tandíjjutalék 
összegére nézve dönt. (37.459/1926. vkm. sz. 
2108/1925-26. D. sz.)

b) Illetmények újabb rendezése.
A m. kir. minisztériumnak az 1927. évi 

9000. M. E. rendelete alapján 1927. évi novem
ber hó 1-töl kezdve a következő illetmények 
állapíttattak meg.
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1. Egyetemi és műegyetemi nyilv. r. tanárok 
és az állatorvosi főiskolának rendes tanárai.

------------------------------------------- — ---------------------------
A z  1927 é v i  n o v e m b e r  

az  e g y e t e m i  v a g y  m ű e g y e t e m i  h ó  í á r ó

n y i l v á n o s  r .  t a n á r i  m i n ő s é g b e n  -------------------- -----------------------

e l t ö l t ö t t  1 h ó n a p r a  I 1 é v r e

________________ _ _ _ _ ______________p e n g ő

T I' I =-------
22. évtől........................  I 900 10.800

19., 20. és 21. évben . . . .  845 10.140

16., 17. évS 18. évben .. . .  , 792 9.504

13., 14. és 15. évben . . . .  740 S.S80

10., 11. és 12. évben . . . .  í 686 8.232

7., 8., és 9. évben ........ 634 7.608

4., 5. és 6. évben ........  581 6.972

1., 2. és 3. évben ........  528 6.336

J K G Y Z É T :  Lakáspénz  a z  1 - 2 1  é v i g  a/. V „  2 2 . é v t ő l  a  
I V .  f .  o .  s z e r i n t  J á r .
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2. Egyetemi és műegyetemi nyilv. rendkívüli 
tanárok.

! \ x  1927 é r i  n o v e m b e r  
.  . . : h 6  1 - t ő l  k e z d v e  J á r ó

A z  e g y e t e m i  v a g y  m ű e g y e t e m i  j f iz e t é s

n y i l v á n o s  r e n d k í v ü l i  t a n á r i  1 ------------------- i---------------------

m i n ő s é g b e n  e l t ö l t ö t t  1 h ó n a »> ra  1 1 é v "

p e n g ő

7. évtől ........................... 485 ;>.820___________________ II_______________

4., 5. és 6. évben ..........  440 5-üSO

1., 2. és 3. évben ........ t 3S0 4.740

c) Szabadságolás.
Az egyetemi tanároknak, valamint a meg

bízott előadóknak, ha előadásukat szünetel
tetni vagy az egyetem székhelyéről a szabály
szerű szünidőn kívül, esetleg betegség okából 
is eltávozni vagy távolmaradni kívánnak, 
szabadságidő engedélyezését kell kérniük. Az 
engedélyt 8 napig terjedő szabadságidőre a 
Rector Magniflcusnál való utólagos bejelen
tés mellett a dékán. 8 napon túl terjedő időre 
azonban csak a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter adhatja meg. A szabadságidőt elő
zetesen, nem pedig az eltávozással egyidejű
leg kell kérni. (56.596/928. vkm. sz. 849/928—29. 
D. sz.)
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m
Magántanárokra vonatkozó szabályok 

és határozatok:
a) Magántanári szabályzat módosítása.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
16.065/1928. sz. rendeletével a magántanári 
képesítő szabályzatot a következőkben mó
dosította:

1. §. Az egyetemi magántanárok határa 
zott tanszakok nyilvános tanítására jogosí
tott doktorok, kik jogosítványuknál fogva 
előadásaikat az egyetemen hirdethetik és 
tarthatják meg.

22. §. Elismert tudományosságú folyamo
dókat a tanártestület kivételképen a szóbeli 
értekezlet és a próbaelöadás, vagy' azok egyi
kének elengedésével, kiadott munkájuk alap
ján is képesíthet.

b) Külföldi tudósok magántanársága.
Magántanári képesítésnél a Tanács nem

látja akadályát annak, hogy az egyetemen 
oly tudós is nyerhessen magántanári képe
sítést. aki Trianon értelmében külföldi ál
lampolgár. (4078/1927-28. R. sz. 1082/1927-28. 
D. sz.)
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c) Személyi minösültséfj megvizsgálása.
Magántanári személyi ininősiiltségnél kü

lönös gond fordítandó arra, hogy csak oly 
egyén képesíttessék magántanárrá, aki ma
gyar nemzethűség szempontjából teljesen 
kifogástalan. (4078/1927-28. R. sz. 1404 1927- 
28. D. sz.)

(1) Előzetes jelentések megküldése.
Magántanári képesítéseknél az előzetes je

lentések a tárgyalás előtt sokszorosítva a 
Kar tagjainak megküldendők. (1927/8. tan
évi III. rendes ülés.)

e) Magántanárok jutalmazása.
A magántanárok jutalomdíja ügyében a 

vallás- és közoktatásügyi miniszter elren
delte. hogy a magántanárokra eső tandíj
jutalékból 20% kihasítandó az érdemes ma
gántanárok jutalmazására. A magántanárok 
tandíj jutaléka nem lehet nagyobb a nyilvá
nos rendes tanárok tandíjjutalékánál, ha 
nagyobb, úgy a nyilvános rendes tanári tan
díjjutalékot meghaladó összeg a fenti 20%- 
hoz csatolandó. Továbbá a magántanárok 
tandíjjutalékából levonandó az az összeg, 
amit esetleg jutalomdíj címén kap és az 
szintén az érdemes magántanárok jutalma
zására fordítandó összeghez csatolandó. Ha 
azonban a jutalomdíj kevesebb, mint a tan
díjjutalék. úgy a különbözetet mint tandíj
jutalékot megkaphatja. Kivételt képeznek 
azon magántanárok, akik esetleg helyettesí
56



tés vagy megbízás mellett saját magántanári 
tárgykörükből külön előadást tartanak. Ez 
a szabályzat nemcsak a magántanárokra, 
hanem a címzetes nyilvános rendes, címze
tes ny. rk. és előadókra is szól. (34.87.V1926. 
vkm. sz.)
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Hallgatókra vonatkozó törvények, 
tanulmányi vizsgálati szabályok és határozatok:

a) 1928. évi XIV. törvénycikk a tudomány- 
egyetemekre, a műegyetemre, a budapesti 
egyetemi közgazdaságtudományi karra és a 
jogakadémiákra való beiratkozás szabályo
zásáról szóló 1920. évi XXV. törvénycikk 

módosításáról.
1. §. A tudományegyetemekre, a műegye

temre. a budapesti egyetemi közgazdaság- 
tudományi karra és a jogakadémiákra való 
beiratkozás szabályozásáról szóló 1920. évi 
XXV. törvénycikk 3. §-ának harmadik be
kezdése helyébe a következő szöveg lép: Az 
engedély megadásánál a nemzethűség és az 
erkölcsi megbízhatóság követelményei mel
lett egy felöl a felvételt kérő megelőző tanul
mányi eredményeire, illetve szellemi képes
ségeire. másfelől arra is figyelemmel kell 
lenni, hogy elsősorban a hadiárvák és a 
harctéri szolgálatot teljesítettek ée a köz- 
alkalmazottak gyermekei, továbbá a külön
féle foglalkozási ágakhoz (mezőgazdasághoz, 
iparhoz, kereskedelemhez, szabad foglalkozá-

X I I I .
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sokhoz tartozók számának és jelentőségének 
megfelelő arányban jussanak a főiskolákra 
és a fölvettek száma az egyes törvényható
ságok között is igazságosan osztassák fel. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter fel
ügyel arra, hogy ezek a szabályok megfele
lően alkalmaztassanak.

2. $. Ezt a törvényt, amely kihirdetése 
napján lép életbe, a vallás- és közok tatás
ügyi miniszter hajtja végre.

b) 1927. évi XIV. törvénycikk a közszolyálati
alkalmazottak gyermekeinek tanulmányi 

ösztöndíjáról.
/. Fejezet. Az ösztöndíj célja, feltételed 

és tartama.
1. §. Az állam a közszolgálati alkalmazot

tak gyermekeit tanulmányi Ösztöndíjban 
részesíti. E célból az 1927/28. tanév szükség
leteire az államháztartás 1926/27. évi feles
legéből egymillió pengő boesáttatik a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter rendelkezésére. 
A későbbi években pedig a szükséges java
dalomról az állami költségvetés keretében 
kell gondoskodni.

E törvény szempontjából közszolgálati al
kalmazottak gyermekei alatt állami, tör
vényhatósági. községi és egyházi tényleges 
vagy nyugdíjas (özvegyi nyugdíjas) alkal
mazottak. ideértve a m. kir. honvédség, 
cscndörség. vámőrség és folyamőrség alkal
mazottait is, törvényes avagy törvényesített 
édes és mostoha, valamint örökbefogadott 
gyermekei értendők.
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2. $. Az előző szakasz első bekezdésében 
jelzett javadalomból 400—1000 pengős évi 
ösztöndíjakat kell létesíteni. Az ösztöndíj 
internátusi. illetőleír kollégiumi hely meg
váltásában is állhat.

Ezen határokon belül az évenként betölt
hető ösztöndíjak számát, azok nagyságát és 
esetleges fokozatos felemelésüket a felme
rülő szükséglethez képest a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter rendelettel határozza 
meg.

3. §. Az előző szakaszban körülírt feltéte
lek mellett a közszolgálati alkalmazott gyer
meke csak akkor részesíthető ösztöndíjban:

aj ha sem a gyermeknek, sem a törvény 
értelmében eltartására kötelezett szüleinek 
nincs számottevő vagyona, illetőleg jövedel 
műk a gyermek neveltetésére elégtelen;

bj ha a gyermek erkölcsi magaviseleté ki
fogástalan;

c) ha tanulmányi előmenetele jeles, vaav 
legalább általános jő. de emellett valamely 
tantárgyból különösen kiváló:

d) ha valamely középiskolának rendes ta
nulója. vagy pedig egyetemi vagy főiskolai 
hallgató.

A középiskolai tanulóval a felső kereske
delmi iskolai és a tanítóképző-intézeti tanuló 
egyenlő szempont alá esik.

Középiskolai tanuló csak akkor részesít
hető ösztöndíjban, ha legalább a VI. osztályt 
elvégezte. Ha azonban valamely középisko
lai tanuló rendkívüli szellemi képességgel
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bír s ennek megfelelő ieles előmenetelt mu
tat fel, az ezen szakaszban megszabott többi 
feltételek mellett még a VI. osztály bevég
zése előtt is részesíthető ösztöndíjban.

4. §. Ha a 3. §-ban meghatározott feltéte
lek fennforgása mellett valamennyi arra 
erdemes tanulónak ösztöndíj nem adomá
nyozható. előnyben azokat kell részesíteni:

a) akik erkölcsi magaviseletük és tanul
mányi előmenetelük alapján érdemesebbek:

b) akiknek szülője oly hivatalos állomás
helyen teljesít szolgálatot, illetőleg oly he
lyen lakik, ahol az ösztöndíj céljainak meg
felelő közép-, illetőleg felsőbb tanintézet 
nincs:

c) akik, mint közszolgálati alkalmazottak 
hadi és egyéb árvái, nem rendelkeznek ne
veltetésükhöz kellő anyagi erővel:

d) akiknek, valamint szüleiknek vagyoni 
helyzete kedvezőtlenebb;

e) akiknek szülei kívülük több gyermeket 
nevelnek fel:

f) akiknek atyja, vagy legközelebbi hozzá
tartozója — akitől eltartása függ — harctéri 
szolgálata folvtán rokkantság által munka
képességében lényegesen kárt szenvedett.

5. $. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendelettel határozza meg azt az arányszá- 
mot. amely szerint az egyes életpályákra 
készülők a rendelkezésre álló ösztöndíjak
ban részesülnek, miközben különös tekintet
tel kell lennie arra. Iioyy a közévfokú isko
lák és ezek között elsősorban a középiskolák
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számára elégséges számmal nevelődjenek 
megfelelő képzettséggel bíró tanerők. Ezt az 
arányszámot a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter egyes pályák javára kultúrpolitikai 
szükség szerint időnkint megváltoztathatja.

6. §. Az ösztöndíj élvezete kiterjed az egész 
tanulmányi időre a középiskolai tanári ok
levélnek rendes időben való megszerzéséig, 
más pályákra készülőknél addig, míg a dok
tori oklevelet, illetve a tanulmányokat be
fejező más oklevelet a rendes időben meg
szerzik.

Oly ösztöndíjasok, akik beható kiképzésük 
céljából oklevelük megszerzése után előre 
megállapított len' szerint szemináriumok
ban. klinikán vagy laboratóriumokban kuta
tásokat végeznek, kivételesen az ösztöndíj 
élvezetében ezen időn túl is két évig meg
hagyhatok.

7. Egy időben két ösztöndíjat senki sem 
élvezhet. Az ösztöndíj a családi pótlék élve
zését nem érinti. Az ösztöndíj adományozá
sának nem akadálya, hogy az ösztöndíjas a 
budapesti Eötvös-Kollégiumnak tagja, vagy 
valamely más internátusbán kap ingyenes 
lakást, esetleg teljes ellátást. Hogy ily eset
ben az ösztöndíj összegét kcll-e és mennyi
vel mérsékelni, azt a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter állapítja meg.

//. Fejezet. Az ösztöndíjügy igazgatása.
8. Oly tanulóknak, akik középiskolai ta

nulmányaikat még nem fejezték be, addig, 
míg a középiskolai tanulmányi igazgatás
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összpontosítva marad, az ösztöndíjat a val
lás- és közoktatásügyi miniszter adomá
nyom.
, 9- §• Minden középiskola tanári testületé 
evenkint hivatalból szemeli ki azokat a ta
nulókat. akiket az ösztöndíjra legérdemeseb
beknek tart 8 erről az igazgató az illetékes 
tankerületi főigazgatónak, illetőleg a felső 
kereskedelmi és tanítóképzőiskolai főigazga
tónak jelentést tesz. A tankerületi főigaz- 
gato. illetőleg a felső kereskedelmi és tanító- 
képzöiskolai főigazgató minden évben ösz- 
szesitett jelentést tesz a vallás- és közokta
tásügyi miniszterhez, aki ezen jelentés alap
ban dönt az adományozás tárgyában.

A vallás- és közoktatásügyi iniuiszter 
evenkint a tankerületi főigazgatóval, illetö- 
Jeg a felső kereskedelmi és tnnítóképzőisko- 
lai főigazgatóval közli, hogy kerülete szá
mara hány ösztöndíj adományozásara van 
kilátás.

Tanári testületi ajánlás nélkül ösztöndíj 
senkinek nem adományozható.

10. §. Eyyelemi hallaatók részére az ösz
töndíjat az egyetemi karok, illetőién a kö
zépiskolái tanárképző-intézet ioazgatósáaa, 
műegyetemi hallgatók részére a műegyetemi 
tanacs az Országos M. Kir. Képzőművészeti 
roiskola es a M. Kir. Liszt Ferenc Zenemű
vészeti Főiskola hallgatói részére pedig az 
illető főiskola tanári testületé adományozza. 
Az adományozó testület az adományozást a 
vallás- és közoktatdsünyi miniszternek be- 
jelenti. A polgári iskolai tanárjelöltek ösz
töndíjaira nézve, a tanárképzés átszervezé
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sért* való tekintettel, a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter rendeleti úton intézkedik.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
évenkint az adományozó testülettel közli, 
hogy ez utóbbi hány ösztöndíjat adományoz
hat

11. $. A középiskolák igazgatói és a tan
kerületi főigazgatók, valamint a főiskolai 
hatóságok felii miéinek arra. homj az ösztön
díjak rendeltetésüktől el ne vonassanak. Fel
ügyelnek továbbá arra is. vájjon az ösztön
díjéi vezők megfelelő erkölcsi magaviseletét 
tanusítanak-e és vájjon tanulmányaikban 
felmutatnak-e kellő előmenetelt.

Az adományozó hatóság évről-évre  ̂ hatá
roz a felöl, hogy az ösztöndíjas az előző év
ben felmutatott előmenetele alapján az ösz
töndíjat megtartja-e vagy sem. fín az ösz
töndíj célellencsen használtatok fel. vanv ha 
élvezője nem mutatkozik ösztöndíjra érde
mesnek. az adományozó hatásán az ösztön
díjat menvonja.

12. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter a hivatalos lapban évenkint közzéteszi 
azoknak a tanulóknak nevét, tanulmányuk 
minőségét és fokát, szüleik nevét és állását, 
akik e törvény alapján ösztöndíjat élveznek, 
valamint hogy ösztöndíjban a 4. § melyik 
pontjai alapján részesült.

13. i  A 6J  második beskezdése értelmében 
megengedhető meghosszabbítás tárgyában 
az illetékes főiskola részletesen indokolt ja 
vaslata alapján a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter határoz.
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III. Fejezet. Vea/jes rendelkezések.
14. §. Nyilvánossági josnral felruházott tan

intézetek ben az ifjúság körében, vagy az 
ifjúság által eszközlendő gyűjtésre, bármi is 
legyen a gyűjtés célja, engedély nem adható.

15. §. E törvény végrehajtásával a vullás- 
és közoktatásügyi miniszter bízatik meg s 
felhatalmaztatik. hogy e célból a szükséges 
reudeleteket kibocsássa.

16. §. Ez a törvény kihirdetésének napján 
lép hatályba.

c) Kivonat a leány közé piskótákról és a 
leánykollégiumokról szóló 1926. cvi XXIV. 

törvénycikkből.
L $. A leányiskolának két faja van: leány- 

gimnázium és leány líceum.
A leányközépiskolának az a feladata, hogy 

a tanulót vallásos, erkölcsös és nemzeti szel
lemben magasabb általános műveltséghez 
juttassa és ekként az egyetemi és általában 
főiskolai tanulmányokhoz szükséges szel
lemi munkára is képessé tegye.

A közös nemzeti tárgyakon kívül e felada
tot a leánygimnázium elsősorban a latin és 
modern nyelvi és irodalmi tanulmányok se
gítségével. a leánylíceum elsősorban a mo
dern nyelvek és irodalmak tüzetesebb taní
tásával oldja meg.

4. A rendes tárgyakon kívül tanítandó 
rendkívüli tárgyakat a tanterv állapítja 
meg. de mindenesetre alkalmat kell adni a 
gimnáziumi tanulóknak, hogy a görög nyel
vet és irodalmat, a líceumi tanulóknak pe-
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ili ír. hogy a latin nyelvet és irodalmat rend
kívüli tárgyként tanulhassák.

15. A leány középiskola érettségi bizo
nyítványa úgy az egyetemre, illetőleír fő
iskolára való felvétel, mint pedig a minősí
tés tekintetében a fiúközópiskola érettségi 
bizonyítványával egyenlő értékű. A vallás
os közoktatásügyi miniszter azonban fel
hatalmazást nyer arra, hogy a leányoknak 
egyes egyetemi karokra, illetőleg főiskolákra 
való felvételét rendeleti úton korlátozhassa. 
Az egyetemeknek és egyéb főiskoláknak a 
vallás- és közoktatásügyi minisztertől meg
szabott korlátozásokon túlmenő megszorítá
sokat saját hatáskörükben nincs joguk 
élctbcléntetni.

17. §. A leánykollégium oly vallásos és 
nemzeti szellemű magasabb, általános mű
veltséget nyújt tanulóinak, amely különö
sen a nők sajátos hivatására, családi és tár
sadalmi szerepére van tekintettel. Eszerint 
a leánykollégium, mint középfokú taninté
zet. olyan tanulók iskolája, akik magasabb 
műveltségre, esetleg főiskolai tanulmá
nyokra törekednek ugyan, de egyetemi ta
nulmányokat folytatni nem kívánnak.

31. §. Akik a leánykollégiumi érettségi 
vizsgálatot letették, a tudományegyetem és 
műegyetem kivételével felvehetők mind
azokba a főiskolákba és tanfolyamokra, 
amelyekre a leányközépiskolai érettségi 
vizsgálat jogosít. A ni. kir. minisztérium 
külön intézkedik arról, hogy a leánykollé
giumi érettségi vizsgálat milyen köztiszt
viselői állásokra jogosít.
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(1) Kivonat a nőknek a tudomány egyete
mekre való felvételét szabályozó 63.00011927. 

számú vh. minszteri rendeletből.
5. §. A bölcsészet*, nyelv- és történettudo

mányi. valamint a matematikai és termé
szettudományi karokra ugyancsak a meg
állapított létszám keretén belül a nők min
den korlátozás nélkül felvehetők.

8. Az egyetemi gyógyszerészi tanfolya
mokra a nők a megállapított létszám kere
tén belül minden korlátozás nélkül felvehe
tők.

e) Tandijmentesséfti szabályzat.
A Kar az 1926/27. tanévi ... rendes ülésé

ben a tandíj mentességi szabályzatot módo
sítva. a tandíjmentesség feltételeit a követ
kezőkben állapította meg:

1. A tandíjmentességi kérvények a dékáni 
hivatalban nyújtandók be. ahol kérvény
forma is kapható.

2. A kérvény mellékletei: a) szegénységi, 
illetőleg vagyontalansági bizonyítvány; 
b) leckekönyv, első félévre iratkozóknál 
érettségi bizonyítvány; ötöd féléveseknél és 
haladottabbyknál középiskolai tanári “ alap- 
vizsgai bizonyítvány.

A szegénységi, illetőleg vagyontalansági 
bizonyítványban pontosan feltüntetendő: 
van-e és mennyi vagyona és jövedelme a 
hallgató szüleinek vagy gyámszüleinek. 
esetleg magának a hallgatónak. Altalános-
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Ságban tartott állítások (pl. a jövedelem vál
tozó) nem fogadtatnak el. A kérvényben 
foglalt, a valóságnak meg nem felelő állí
tások a kérvény elutasítását és fegyelmi 
büntetést vonnak maguk után.

3. A tandíjmentességi kérvényeket a Kar 
tanártestülete intézi el. A végzéseket a Dé
kán adja ki. A tanári testület által hozott 
tandíj mentességi határozat ellen jogorvos- 
latnak.hdyfi nincsen.

4. A tandíj mentesek végzésük átvétele 
után a Rector Magnificus által előírt időben 
iratkoznak be.

5. Az egyes karokon elengedhető tandíjak 
összegét az egyetemi tanács a fizetendő tan
díjak 40%-ában limitálta.

6. Tandíjmentességben csak rendes hall
gató részesülhet, igazolt szegénység és jó

-''-előmenetel alapián. Rendkívüli hallgató te
hát nem kaphat tandíjmentességet, kivéve a 
gyógyszerészhallgatókat.

Rabbijelöltek tandíjmentességben nem ré
szesülhetnek. ÜO.őOO/1926. VKM. r. 10. pontja.)

7. Első féléves hallgatók csak jeles jjrett- 
ségi bizonyítvány alapján kaphatnak ta ?  
díjmentességet.

8. A további félévekben csak az kaphat 
tandíjmentességet, aki szaktárgyaiból leg-

j  alább keli 12 órából jeles vagy jó eredmény- 
nyel kollokvált. Kivétel e rendelkezés alól 
az ötödik félév (lásd a 12. és 13. pontokat).

Szaktárgyaknak tekintetnek: a) az a két 
(esetleg három) tárgy, melyekből a jelölt 
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középiskolai tanári oklevelet óhajt nyerni, 
amelyek tan árképző-intézeti leckekön.vvéhen 
ilyenekként szerepelnek. Ezek a szoros érte
lemben vett szaktárgyak, b) Azok <i tárgyak, 
amelyekből a jelöltnek szoros értelemben 
vett szaktárgyain kívül a tanári alap-, szök
és pedagógiai vizsgálaton vizsgáznia kell. 
tehát pl. az első négy félév alatt nem ma
gyar szakosoknál is a magyar nyelv és iro
daion!. az egész tanulmányi idő alatt a filo
zófia és a pedagógia, c) Mindazok a tárgyak, 
melyek a bölcsészetkari doktori szigorlati 
szabályzat szerint a jelöltnek szoros érte
lemben vett szaktárgyai egyikével vagy má
sikával csoportosíthatók.

A szoros értelemben vett két szaktárgy 
mindegyikéből kell kollokviumnak lennie.

A műegyetemi kollokviumi jegyeket a Kar 
a tandíjmentességi kérvényeknél beszámítan- 
dóknak mondotta ki.

Ismétlődő kollégiumokból a kollokvium 
csak egyszer számíttatik be.

9. A megkövetelt heti 12 órába 4 órai gya
korlat bcszámíttatik. -

10. Csak a nyilvános rendes és ny. rk. taná
rok, vagy helyetteseik kollégiumai számít
tatnak be. A címz, ny. r.. c. ny. rk. és magán
tanároknál. továbbá az előadóknál és lekto
roknál szerzett kollokviumok a tandíjmentes
ség szempontjából nem vétetnek figyelembe.

A műegyetemi kollokviumok közül is csak 
a nyilv. rendes és nyilv. rk. tanároknál, vagy 
helyetteseiknél szerzett kollokviumok szá
míttatnak be.
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11. ötöd féléves, vagy haladottabb hallga- 
tók csak az' esetben kaphatnak tandíjmen
tességet. ha az alapvizsgát megfelelő ered
ménnyel tették le (lásd 12. és 13. pont). Aki 
az alapvizsgát a?r\T. félév kezdete előtt el
mulasztja letenni, mindaddig nem részesít
hető tandíjmentességben, míg vizsgái köte
lezettségének eleget nem tett.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a 
bölcsészhallgatókra, akik nem tagjai a tanár
képző-intézetnek. Ezekre nézve lásd a 14. 
pontot.

12. Egész tandíjmentesség engedélyezhető 
az első félévben a jelesen éretteknek, a to
vábbi félévekben azoknak, akiknek kollo
kviumai jeles (kitűnő) eredménynek. Az V. 
félévben kollokviunióiméikül is engedélyez
hető egész tandíjmentesség, ha az alapvizs
gán a hallgató legalább is az egyik, szoros 
értelemben vett, szaktárgyából dicséretes, a 
másikból jó eredménnyel vizsgázott. A ké
sőbbi félévekben az említett alapvizsgái 
eredmény conditio sine. <uia_aoiLjigyan. de 
ezenfelül 12 órafleTesTiollokvium is meg- 
kívántatik.

13. Féltand íj mentességet nyerhetnek azok, 
akik legalább heti JL órából jeles eredmény
nyel. 6 órából jó (dicséretes, igen jó) ered
ménnyel kollokváltak. Az V. félévben kol
lokviumok nélkül is engedélyezhető féltan
díj mentesség. ha a hallgató az alapvizsgála
ton mindkét, szoros értelemben vett. szak
tárgyából jó^ vagy az egyik tárgyból dicsé
retes. a 'másikból elégséges eredménnyel 
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vizsgázott. A későbbi félévekben az említett 
alapvizsgái eredmény conditio sine-uua non 
ugyani de ezenfelül b jeles é,s 6 jó kollokvium 
megkíván tátik. % •

14. Azok a bölcsészhallgatók, akik nem tag
jai a tanárképző-intézetnek, a 2.. 11.. 12. és
13. pontoktól részben eltérően, a következő 
feltételek mellett részesíttetnek tandíjmen
tességben:

A 2. pontban felsorolt kérvény-mellékletek 
közül reájuk nézve csak az a) és b) alatt 
foglaltak benyújtása kötelező. Harmadik 
mellékletül egy nyilatkozatot kell benyujta- 
niok. hogy nem szándékoznak tanári vizsgá
latot tenni. A második félévtől kezdve e nyi
latkozatnak meg kell jelölnie a bölcsészet- 
doktori szabályzatból kiválasztott azt a há
rom tárgyat, melyből szigorlatot szándékoz
nak tenni. E három tárgy mindegyikéből 
kell félévenként kollokválniok, összesen heti 
12 órában. Mégpedig teljes tandíjmentesség 
elnyerésére valamennyi órából jeles, féltan
díjmentesség eléréséhez 6 órából jeles. 6 órá
ból jó eredménnyel. 4 órai gyakorlat náluk 
is beszámíttatik. E hallgatók említett nyilat
kozatai ellenőrzés céljából hivatalosan kö
zöltéinek az Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság
gal.

15. Orvosi bizonyítvánnyal igazolt hosz- 
szabb betegség után a folyamodó kérése a 
megelőző félévek eredménye alapján bírál
ható el.

16. Tandíjmentességben V. éves rendes 
hallgatók is részesülnek.
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17. Tandíjmentes hallgatók ösztöndíjaikat 
és segélyeiket kötelesek a dékáni hivatal
ban bejelenteni. Amennyiben ezek összege 
meghaladja a két félévi tandíj háromszoro
sát, csak £éltandíjmentesség engedélyezhető.

0  KoTelezö testnevelési szabályzat.
1. §. A budapesti kir. magy. Pázmány Pé- 

ter-iudományegyctem minden férfihallga
tója a hittudományi Kar hallgatóinak ki
vételével 22 éves koráig köteles résztvenni 
az egyetem által szervezett testnevelési gya
korlatokban.

2. §. A kötelező testnevelés ellenőrzésére 
az Egyetemi Tanács 3 évenkint tanácsi 
megbízottat küld ki, aki a Rector Magnifi
cus által reá ruházott hatalommal vezeti a 
kötelező testnevelés igazgatását. Megbíza
tása a három év leteltével megújítható.

3. §. A Karoknak gondoskodtok kell ar
ról, hogy a kötelező testnevelés céljaira 
minden Karon heten kint legalább egy dél
után álljon rendelkezésre.

A testnevelési gyakorlatok a Karok által 
kijelölt délutánokon tartandók. Hozzájuk 
csatlakozik a szükséges sportelméleti elő
adás.

4. A testnevelési gyakorlatok kétfélék: 
1. rendes gyakorlatok és 2. továbbképzési 
gyakorlatok.

Továbbképzésre azok a hallgatók adatnak 
át, akik a rendes gyakorlatokban bizonyos 
irányban kiváló ügyességet árulnak el.
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A rendes gyakorlatokat az egyetem által 
alkalmazott testnevelési szakoktatók veze
tik, akik csak okleveles testnevelési taná
rok lehetnek. A továbbképzést az Egyetemi 
Tanács a Budapesti Egyetemi Athletikai 
Clubra bízza.

5. §. A kötelező testnevelés szolgálatában 
az Egyetemi Testnevelési Alap belgyógyász- 
doktor-orvosokat alkalmaz (lehetőleg egye
temi klinikák vagy a kórházegylet alkalma
zottait), akiknek az orvosi Kar javaslatára 
a Rector Magnificus 3—3 évre ad megbízást 
Ők osztják be az egyes Karok hallgatóit 
testi szervezetük szerint legfeljebb 50 főnyi 
csoportokba, amelyek szabadgyakorlatok
kal, tornával, athletikával. úszással, vívás
sal, birkózással, korcsolyázással, turisztiká
val, céllövészettel és játékokkal foglalkoz
nak. Ugyancsak az ő véleményük alapján 
történik a testi fogyatkozásaik miatt alkal
matlanoknak minősítettek felmentése is.

6. §. Minden hallgató köteles hetenkint 
legalább egy órán át résztvenni a kötelező 
testnevelési gyakorlatokon. Ennek ellenőr
zésére a leckekönyvhöz csatolt függelék 
szolgál. A testnevelési szakoktatók jegyzé
ket vezetnek a mulasztásokról s ezekről a 
tanácsi megbízott útján havonkint jelentést 
tesznek az illetékes dékánnak. A tovább
képzésre utalt hallgatóknál ezt az ellenőr
zést a BEAC köteles végezni. Aki indoko
latlanul mulasztja a gyakorlatokat, fe
gyelmi eljárás alá vonható, amely a tandíj- 
mentesség, illetve az esetleges ösztöndíj 
megvonását is maga után vonhatja.
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7. $. Felmentést az Egyetemi Testnevelési 
Alap orvosának véleménye vagy esetle trés 
más méltánylandó körülmények alapján csak 
a tanácsi megbízott adhat. Ez a leckeikönyv 
ellenőrző függelékében feltüntetendő.

8. §. Minden haliéra tó köteles magát fél
évenként az egyetemi kórházegylet ambulans 
helyiségében orvosi vizsgálatnak alávetni. 
Ennek alapján történik csoportbeosztása.

9. $. Az eredmény ellenőrzésére a testneve
lési szakoktatók havonkint jelentést tesznek 
a tanácsi megbízottnak, aki velük évenkint 
legalább négyszer értekezletet is tart a ta
pasztalatok és a további Programm meg
beszélésére. Azonkívül a csoportok képessé
güket és haladásukat minden félév végén 
három testnevelési szakoktatóból álló bizott
ság előtt bemutatják.

Ezek alapján a tanácsi megbízott jóvá
hagyás végett minden félév elején a Rector 
Magnificus elé terjeszti a kötelező gyakorla
tok tervezetet, félév közben a dékánoknak a 
mulasztásokról jelentést tesz és a télóv vé
gén a Rector Magnificusnak. illetve az Egye
tem Tanácsának beszámol az eredményről.

10. $. A kötelező testnevelés iránti hajlan
dóság fejlesztésére időnkint versenyek ren- 
deztetnek, melyeknek győzted az e célra 
alapítandó Egyetemi Érmet kapják.

A gvnkorlatok alkalmával különösen ki
váló eredményt elért hallgatók nevei, ha 
egvébként is tanulmányaikat sikerrel végez
ték. felveendők az egyetemi Almanachba és
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a Tanácstól elismerő okiratot kaphatnak. Az 
ilyen kitüntetés a tanácsi megbízott javas
latára történik.

11. §. A továbbképzési gyakorlatok irányí
tását a tanácsi megbízott a BEAC senior tag
jaiból szervezett bizottsággal végzi.

A továbbképzés irányában vállalt kötele
zettségei következtében a BEAC választmá
nyának és igazgatótanácsának ülésein a 
tanácsi megbízott is résztvesz és oda min
dig meghívandó.

A testnevelési járulék terhére a BEAC- 
nak kiutalt részesedés fejében a továbbkép
zésre utalt egyetemi hallgatók a BEAC fel
szerelését díjtalanul használhatják.

12. A felszerelési tárgyiakból az Egye
temi Testnevelési Alap is létesít szertárat 
Ez a szertár a lehetőséghez képest a sze
génysorsú hallgatóknak felszerelést is bo
csát rendelkezésükre. Az ily felszereléssel 
való ellátás kérdésében a tanácsi megbízott 
dönt

13. $. A kötelező testnevelés céljaira külön 
Egyetemi Testnevelési Alap szolgál. A bu
dapesti királyi magyar Pázmány Péter tu
dományegyetem minden hallgatója — a. hit- 
tudomány kari«.kat kivéve — testnevelési já 
rulék címén 5 pengőt köteles a kötelező test
nevelés céljaira a beiratkozáskor a kebel
beli quaesturánál befizetni. Az ebből befolyt 
összeg Vi részét az Egyetemi Testnevelési 
Alap. ’/» részét pedig a kötelező továbbkép
zés céljaira a Budapesti Egyetemi Athlo 
tikai Club alapítványi tárcája kapja.
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14. §. Az Egyetemi Testnevelési Alap 
pénzkezelése a tanácsi megbízott felügye
lete alatt áll. az utalványozásokat belátása 
szerint ő végzi és pénzkezeléséről féléven- 
kint az Pigyetemi Tanácsnak elszámol.

Az Egyetemi Testnevelési Alap terhére 
csak a kötelező testnevelés és továbbképzés 
feladatait szolgáló kiadások eszközölhetők. 
ezt a tamicsi meghízott tartozik ellenőrizni, 
utalványozásairól pedig havonkint részletes 
kimutatást ad be a Rector Magnificusnak. 
amelyek minden hó 15-ig beterjesztendők.

Az Egyetemi Testnevelési Alap terhére 
történik az alkalmazott orvosok tisztelet
díjának. valamint az Egyetemi Érem költ
ségeinek utalványozása is.

15. A jelen Szabályzat a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter úr jóváhagyása után 
lép életbe. Módosítása vagy hatályon kívül 
helyezése is csak a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úr jóváhagyásával történ
hetik.

Budapesten. 1927. évi október hó 24-én. az 
Plgyetemi Tanács I. rendes üléséből.

Jóváhagyatott 1927. évi november hó 28-án 
84.309,927. vkm. szám alatt.

g) Latin és (töröd nyelvi tanfolyamok szer
vezése.

A középiskolákról szóló 1924. évi XI. t.-c.
16. §-ának 1. bekezdésében és a leányközép- 
iskoláról szóló 1926. évi XXVII. t.-c. 15. $-á- 
ban foglalt rendelkezések, valamint az Egye
temi Tanács javaslata alapján a vallás- és
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közoktatásügyi miniszter 11.371/1928. számú 
leiratával tudomásul vette, hogy a bölcsé
szettudományi kar latin és görög nyelvi 
tanfolyamokat szervez bölcsészettudományi 
doktorátusra készülő azon bölcsézhallga- 
tók számára, akiknek egyetemi tanulmá
nyaik folytatásához doktori szigorlatuk
hoz kiegészítő latin, vagy görög nyelvi 
tanulmányok szükségesek, mivel a két 
nyelvből, vagy azok egyikéből középiskolai 
végzettségük nincsen. A bölcsészet kari szi
gorlatra jelentkező, aki valamely törté
nelmi. filológiai (nyelvészeti, irodalomtör
téneti) vagy filozófiai (esztétikai, pedagó
giai). tudományt választ, akár fö-. akár mel
léktárgyul. köteles a szigorlaton latin és 
görög nyelvi ismereteiről beszámolni. Olyan 
jelölt viszont, aki mennyiségtan, vagy a 
természettudományok egyik ágát (ideszá
mítva a földrajzt is) választja, akár fö-. 
akár melléktárgyul, köteles a szigorlat előtt 
latin nyelvi ismeretéről beszámolni. A latin 
és görög nyelvi vizsgálat és a szigorlat közé 
eső négy félévben, ha a jelöltnek egyébként 
már megvan a 8 féléve, nem szükséges az 
egyetemre beiratkoznia. Aki a középiskolai 
tanárvizsgáló bizottságnál a szigorlatra 
való jelentkezés előtt legalább 4 félévvel 
már sikeresen beszámolt latin, illetve görög 
nyelvi ismereteiről, ez a vizsgálata a szigor
lat szemjwmtjából is érvénnyel bir. Kívánatos, 
hogy a filológiai történelmi tárgyú jelöltek 
bizonyos elemi fokon túl más szöveget is ol
vassanak. mint a mennyiségtan, természet
tudományi szaktárgynak. Továbbá jóváha
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gyólag tudomásul vette, hogy a bölcsészet
tudományi Kar. a jog- és államtudományi 
kar és az orvostudományi Kar azon hallga
tói számára, akik középiskolai tanulmá
nyaik folyamán latin nyelvet nem tanul
tak, külön latin nyelvi tanfolyamokat szer
vez. Ha ilyen hallgatók nem nagy számmal 
jelentkeznek, nem tesznek észrevételt az 
ellen, hogy a iog- és államtudományi kar 
hallgatói a filológiai, történelmi szakos hall
gatók pótlótanfolyamára, az orvosok pedig 
a természettudományi szakcsoport bölcsé- 
szettanhallgatók pótló latin tanfolyamára 
járhassanak. E hallgató latin nyelvi kész
ségének megvizsgálására vizsgálóbizottsá
got szervezek. E bizottság elnöke a minden
kori dékán, tagjai pedig a kar klasszika
filológia rendes, vagy rendkívüli tanárai. A 
jog- és államtudományi Kar hallgatói I. 
alapvizsgára, az orvostudományi kar hall
gatói az első szigorlatra csak akkor bocsát
hatók. ha az első év végén az első alap
vizsga. illetőleg az első szigorlat előtt a la
tin nyelvből a bizottság előtt eredményesen 
vizsgálatot tettek. Amennyiben a hittudo
mányi Kar hallgatói között is lennének olya
nok. akiknek hiányzó latin vagy görög 
nyelvi előismereteiket pótolni kell. szintén 
résztvehetnek a jog- és államtudományi, 
valamint az orvostudományi Kar hallgatói 
számára szervezett tanfolyamon. Az összes 
latin és görög nyelvi tanfolyamok előadóit 
a bölcsészettudományi Kar jelöli ki. esetleg 
azokat, kik a középiskolai tanárképzőintézet 
keretében már eddig is ilyen tanfolyamokon
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mint előadók működnek. A tanfolyamok le
hetőleg: az esti órákban tartandók és egy- 
egy tanfolyamon, minthogy, nyelvi tanítás 
csakis kevés számú hallgatóval lehet való
ban sikeres. 30 hallgató vehet részt.

h) A pannonhalmi félévek: beszámításánál 
konkrét eset kapcsán a Kar kimondotta, 
hogy azon folyamodók félévei, akik a be
számításkor már nem tagjai a bencés-rend- 
nek. féléveit csak 2:1 arányban számítja be. 
(1925—26. tanévi Hí. rendes ülés.)

i) A Kar által engedélyezett újabb tárgy
csoportok, amelyek engedély nélkül választ
hatók.

1. Magyar irodalom mint fő-, esztétika és 
magyar művelődéstörténelem mint mellék
tárgyak.

2. Oklevél- és címertan mint fő-, egyete
mes történelem és latin nyelv és irodalom 
mint melléktárgyak.

3. Magyar irodalom mint fő-, magyar 
nyelvészet, vagy finnugor nyelvészet és 
magyar művelödéstörténelem mint mellék- 
tárgyak.
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XIV.
Egyéb rendelkezések:

a) A Károlyi forradalom és a kommuniz
mus után lefolytatott iyazolási iínyeket a 
Kar elvi okokból nem hajlandó újra tárgya
lás alá venni. (1926/27. tanév IV. rendes 
ülés.)

b) Jcyyzökönyvi kivonatok csak oly esetek 
ben adhatók ki magánfeleknek. ha a Kar a 
Dékánnak erre kifejezetten utasítást vagy 
engedélyt ad; egyéb esetekben azonban ma
gánfeleket az őket érdeklő kari határoza
tokról csupán egyszerű végzés alakjában 
értesítendök. E végzésben azonban a hatá
rozatok minden bővebb niegokolás mellő
zendő. (1925/26. X. rk. ülés.)
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Az 1925/26. tanévben megjeleni „Szabályza
tok“ könyvében található törvények, rende

letek és határozatok jegyzéke:
I. Bölcsészettudománykari tanszékek

betűrendes jegyzéke .....................  5
lí. A magyar egyetemről szóló 1848. évi 

XIX. t.-c............................................  7
III. Hatósági szervezési szabályzat,

tárgymutatóval ............................ 8
IV. Egyetemi hatóságok ügyrendtar

tása. tárgymutatóval .....................  19
V. Egyetemi tanárokat illető szabá

lyok és határozatok .....................  27
A) Előadások tartása. Tanszékek

ellátása és betöltése ...............  27
fí) Intézetek és épületek igazgatása 29
C) Szemináriumi szabályzat ........  30
D) Illetmények ...............................  31

régi törzsfizetés ........................  31
új törzsfizetés ...........................  32
személyi pótlék (régi) ................ 33
ötödéves kórpótlék ...............  34
lakáspénz .................................. 36

családi pótlék ............................. 36
tandíjjutalék (régi) ...............  36

X V .
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tandfjjutalék (új) . ..................  37
tandíjkárpótlás (róeri) ............... 37
egyetemi tanári pótlék (új) . . .38 
közlekedési segély .....................  38

R) Szabadságolás ............................ 38
P) Helyettesítési szabályzat ........  39
G) Nyugdíjazás ............................... 43

VI. Magántanárokra vonatkozó szabás 
lyok:

A) Magántanári képesítő szabály
zat. tárgymutatóval ....................46

B) Címzetes és jelleges rk. és r. ta
nárok jogállása ........................  54

C) Nyilv. rk. tanárokká ajánlás
módjáról .....................................  65

VII. Segédtanerőkre vonatkozó szabá
lyok és határozatok:

A) Adjunktusi szabályzat ...........  57
B) Tanársegédek szolgálati viszo

nyai ............................................ 59
C) Gyakornokokra vonatkozó sza

bályok .....................................  61
VIII. Hallgatókra vonatkozó törvények, 

tanulmányi, vizsgálati szabá
lyok és határozatok:

A) ..Numerus clausus“ törvény .. 62
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