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Egyetemünk alapításának és fejlődésének

főbb mozzanatai.

Egyetemünket PÁZMÁNY PÉTER kardinális és prímás alapította
"hittudományiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s bölcsészettudományi karral Nagyszombatban 1635 május
12-én s tanulmányi ellátását az akkoriban domináló klasszikus müvelt-

ség képviselőire : a jezsuitákra bízta.
Az egyetem alapítólevelét II. Ferdinánd 1635 október 18-án

.kiadott aranybullás privilegiális levelével erősítette meg.
Ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635 november

13-án, az egyetem első rektorának, DOBRONOKY GYÖRGYNEK közre-
működésével.

A meglevő két karhoz Losr IMRE és LIPP Al GYÖRGY prímások
gondoskodása folytán 1667-ben a jogtudományi kar járult.

A jogi karon négy tanszék szerveztetett s a megnyitás 1667
januá)' 16-án történt.

Az ily módon kialakult egyetemet Mária Terézia királynő hat-
illatós oltalmába vette s az 1748: XII. törvénycikk alapján 1769 július
17-én a földvári apátság jószágai val ajándékozta meg.

Ugyanez év december 1J-én a három meglevő karhoz az orVOSI
kart kapcsolta s a most már teljes egyetemet 1770 október 27-én
.átszervezte,

A jezsuita-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után az
egyetem igazgatását az állam vette átoA jezsuiták vagyonát is Mária
'Terézia jórészben az egyetemnek adományozta, így a túróci prépost-
ság javadalmait, valamint a bozóki prépostság jószágainak felét. Az
ezekről szóló donacionális levelet a nagy királynő 1775 február l ő-én
adta ki.

1777 február 10-én kelt legfelsőbb elhatározással az egyetem
Nagyszombatról Budára helyeztetett át, s bár itt az előadások meg-
kezdődtek, az ünnepélyes megnyitás csak 1780 június 25-én ment

1*



4 EGYETEMI ALMANACH

végbe. Ekkor hirdették ki az egyetemnek 1780 mareius 25-én kelt
nagy szabadalomlevelét (Diploma inaugurale) is, mely az egyetem
javadalmait a pécsváradi és szekszárdi apátság jószágaival növelte.

II. József 1783 december 9-én elrendelte, hogy az egyetem
Pestre költözzék át, hol most is székel. A tényleges átköltözés.
1784-ben történt meg. A theologiai előadások 1786-ig szüneteltek,
illetve Pozsonyban, az állami jellegű papnevelő-intézetben tartattak.
1786-ban ily intézet Pesten is létesült, minek következtében a thelogiai
kar is visszakerült.

Az egyetem szarvezete az 1777, illetve 1806-iki Ratio Edu-
cationisban van lefektetve, mint magyar egyetemről pedig az 1848 ..
évi IX. törvénycikkben tétetik említés, midőn is 'az egyetem a kőz-

oktatásügyi miniszter felügyelete alá rendeltetett.
Mai szervezete visszanyúlik az osztrák vallás- és közoktatásügyi

minisztérium részéről 1849 szeptember 30 án kiadott ideiglenes,

szabályozásra.
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I . H i t t u d o m á n y i k a r .

T U D O l \ l Á N Y I C A R O I { .

D é k á n és elnől r,

Dr. MIHiÍ.LYFI~hosVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . alább).

Kari jegyző: Dr. TRIKÁLJÖZSEF(1. alább).

N y i l v á n o s r e n d e s t a n á r o k .

SZÉKELYISTVÁNpápai prelátus,m. kir. udvari tanácsos, nagy-
váradi 1. sz. kanonok, a hittudományok bekebelezett doktora, az új-
szövetségi szentírástan nyilvános rendes tanára, nagyvárad-egyház-
megyei áldozópap és szentszéki ülnök, a Szent István Társulat tudom.
és irod. osztályának tagja s az Aquinói Szerit Tamás Társaságnak
elnöke, a Magyar Filozófiai Társaság választmányának tagja, az orsz,
közoktatssi tanács előadó tanácsosa, az egyetem volt rektora és pro-
rektora, a hittudományi karnak két ízben volt dékánja és prodékánja.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1898-ban.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIl. ker ; Sándor-

utca 27. sz.

Krss JÁNOSa hittudományok bekebelezett doktora, a hittudományra
előkészítő bölcseleti propedeutika nyilvános rendes tanára, csanád-
egyházmegyei áldozópap, a pápa ő szentsége házi prelátusa, .guethi
.címz, apát, az Aquinói Szent Tamás Társaság alelnöke, a Szent István

Társulat tudományos és irodalmi osztályának, a szegedi Dugonics Tár-
saságnak és az Erdélyi irodalmi egyletnek tiszteletbeli s a Magyal'
Filozófiai Társaságnak választmányi tagja, a "Religio" szerkesztője és
kiadója, a kath. autonomia-szervező kongresszus tagja, a hittudományi
karnak két ízben volt dékánja és prodékánja, az 1912113-iki iskolai
évben rektor, az arra következőben prorektor. (Magántanárrá képesit-
tetett 1891-ben; nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1898-ban,
nyilvános rendes tanárrá 1904 márc. 4.) IX, Mátyás-utca 18. sz.

DUDEKJÁNos a hittudományok bekebelezett doktora, a dog-
matika nyilv. 1 '. tanára, a nyitrai egyházmegye áldozópapja, petúri
c. apát, szentszéki bíró; a Szent István Társulat és az Orsz, Pázmány-
Egyesület választmányi, a Szent István Társulat tud. és irod. osztályának,
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az Aquinói Szent Tamás és a Magyar Filozófiai Társaságnak rendes
tagja, a kath. autonomiát szervező kongresszus tagja, a Hittanárok
Országos Egyesületének elnöke, a népiskolai ifjűsági könyvtárakat intéző
bizottság tagja, a hittudományi karnak e. i. pro dékánja. (Nyilvános
rendes tanarra kineveztetett 1906 február 2.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ferenc-könH 27. sz.

MIHÁLYFIÁKOS a hittudományok bekebelezett doktora, a lelki-
pásztorkodástan nyilvános rendes tanára, ciszterci rendi áldozópap,
sztrázsai c. prépost, a vaskorona-rend Ill. osztályának lovagja, az
Országos Pázmány-Egyesület alelnöke, a Szent. István Társulat tud.
és irodalmi osztályának és választmány ának, a Főiskolai Szociális Telep
igazgatóságának, a Főiskolai Internátus-Egyesület választmányának,
a Kath. Iskola-Egyesület igazgatóságának, a Kath. Népszövetség kor-
mányzó-tanácsának, az Országos Katholikus Szövetség igazgató-tanácsá-
nak, a Szent László Társulat választmány ának, az A.quinói Szent Tamás
Társaságnak, a Magyal' Történelmi Társulatnak és a Magyal' Filozófiai
Társaságnak tagja, a "Katholikus Szemle" szerkesztője, a hittudományi
karnak e. i. dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1906
február 2.) VIll., Szentkirá lyi-1J ,. 28. sz.

HANUY FERENC a hittudományok bekebelezett doktora, az
egyházjog nyilvános rendes; tanára, a budapesti jog- és állam-
tudományi karban a kánonjogi doktori szigorlatoknál vizsgáló és
érseki megbízott és az államtudományi állam vizsgálati bizottság kül-

tagja, pécsegyházmegyei áldozópap, a pécsi püspöki szeritszék ülnöke,
Boldogságos Szűz Máriáról nevezett gyerőmonostori címzetes apát, a
németországi Görres-társaságnak rendes tagja, a Szent István Tár-
sulat választmány ának, tud. és irod. osztályának tagja, a Szent
László Társulat és az Országos Pázmány-Egyesület választmányainak
tagja, az Aquinói Szerit Tamas Társaság, a Magyar Történelmi
Társulat, a Magyal' Jogász-Egylet, a Magyal' Filozófiai Társaság
és a M. Társadalomtudományi Társulat rendes tagja, a Kath. Egye-
temi Hallgatónők Szent Margit Körének igazgatója, a hittudományi
karnak volt dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendes tanárré kinevez-
tetett 1906 február 2-án az egyháztörténelmi tanszékre, majd 1908
március 4-én az egyházjogi tanszékre.) IV., Molnár-tttca 20. sz.

ZUBRICZKYALADÁRa hittudományok bekebelezett doktora, az
alapvető hittan nyilvános rendes és az o-ker. irodalomtörténet jogo-
sított tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, a II. ker. kir, kath.
egyetemi, az ágo ev. hitv. főgimn., a tisztviselőtelepi s a kőbányai
főgimn. érseki biztosa a kath. hitoktatásnál, a Szent István Társulat
tud. és irod. osztályának tagja, a Hittudományi Karnak volt dékánja



8 EGYETEMIAL~JANACH

és prodékánja. (Az ó-keresztény irodalomtörténetből magántanárrá képe-

síttetett 1903 nov. 20., megerősíttetett 1904 jan. 5. Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1906 okt. 5.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Naphegy-utca 5. sz.

LUKCSICSJÓZSEF a hittudományok bekebelezett doktora, az
egyháztörténelem nyilvános rendes tanára, veszprémi egyházmegyei
áldozópap, szentszéki ülnök, pápai titkos kamarás, a Szent István Tár-
sulat tud. és irod. osztályának, a Magyar Történelmi Társulat igazgató-
választmányának, az Országos Pázmány-Egyesület választmányának,
a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, a Magyal' Filozófiai
Társaság és a párisi Société d'histoire ecclésiastique de la France
tagja, a hittudományi karnak volt dékánja és prodékánja. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1909 február 8.) IV., Kaplony-utca 9. sz.

KMOSKÓMIHÁLYa hittudományok bekebelezett doktora, a keleti
nyelvek nyilvános rendes tanára, az ó-szövetségi szeritírási tudományok
jogosított tanára; esztergom-főegyházmegyei áldozópap, a budapesti
Filológiai Társaság, a Magyal' Filozófiai Társaság, az Aquinói Szent
Tamás Társaság, a Turáni Társaság tagja, a II-ik kerületi érseki
főgimn., a Barcsay-utcai állami főgimn. s az Erzsébet-Nőiskolával kap-
csolatos felsőbb leányiskola érseki biztosa, esztergom-egyházmegyei
könyvbíráló. (Egyetemi magántanárrá képesirtetett 1907 október 18-án,
megerősíttetett 1908 április 28-án, 47.479. sz. vkm. rendelettel; nyil-
vános rendes tauarra kineveztetett 1910 május 18-án az ó-szövetségi
szentírástudomány tanszékére, majd 1914 december 19-én a keleti
nyelvek tanszékére.) L, Fehérvá r i-út 15. sz.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N y u g a l m a z o t t n y i l v á n o s r e n d e s t a n á r o k .

BITADEZSÖa hittudományok bekebelezett doktora, az alap-hit-
tudomány nyilvános rendes tanára, szentbenedekrendi pannonhalmi
áldozópap, Szent Margitról nevezett bélai címzetes apát, budapesti érseki
és pannonhalmi főapátsági szentszéki ülnök, a Szent István Társulat
kiadványainak egyházi cenzora, tudományos és irodalmi osztályának
tagja, a kath. autonomia-szervező kongresszus tagja, a hittudományi
karnak négy ízben volt dékánja, az egyetem volt rektora. (Nyilvános
rendes tanál'l'á kineveztetett 1868-baú, nyugalomba lépett 1906

február 1-én.) IV., Váczi-utca 46. sz.

STANCZELFERENC a hittudományok bekebelezett doktora, az
ágazatos hittan ny.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. tanára, nagyvárad-egyházmegyei áldozópap,
szentszéki bíró, a hittud. kar volt dékánja. (Ny. 1 '. tanárré kinevezte-

tett 1873-ban, nyugalomba vonult 1886-ban.) Lakik Debreceenben:
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BREZNAYBÉLA pápai prelátus, m. kir. udvari tanácsos, a hittudo-

wányok bekebelezett doktora, a keresztényerkölcstudomány ny. r. tanára,

esztergom-főegyházmegyei áldozópap, a pápa ő szentségének titkos kama-

Tása, a budapesti érseki szentszékben bíró, a VII. ker. István-úti m. kir ..

főgimnáziumnak és a VI. ker. felső kere sk. iskolának érseki biztosa, a Szent

.Imre Kollégiumnak kir. kormánybiztos felügyelője, aSzent Istvan Társn lat

választrnányának, valamint tudományos és irodalmi osztályának, úgyszin-

tén az Aquinói Szent Tamás Tánaságnak tagja, a párisi nSociété Biblio-

graphique" levelező-tagja, a Szent László Társulatnak választmányi, az

-Orsz. Pázmány-Egyesületnek rendes és választmányi tagja, a buda-

pesti Filológiai Társaság- és a Magyar Filozófiai Társaság rendes tagja,

.a Mensa Academica tiszteletbeli elnöke, a Szerit Imre Egyesület

választott védnöke, az egyetem volt rektora, a hittudományi karnak

mégy ízben volt dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetet]VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ü ~i' 6- ban; nyugdíjba vonult 1914 augusztus 31-én.) 1.,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAtlós-út 22. sz.

KANYURSZKYGYÖRGYbekebelezett hittudományi doktor, a keleti,

Ú . m. a héber, az arab, szy1' és chald nyelvek nyilvános rendes, a hittudo-

mány-bölcselet jogosított tanára. az Országos Pázmány-Egyesületnek

-és az Aquinói Szent Tamás Társaságnak rendes tagja, kalocsa-

főegyházmegyei áldozópap. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett

1882-ben; nyilvános rendes tanárrá 1886-ban; nyugdíjba vonult

1914 augusztus 31-én.) Visegrád.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

WOLKENBERGALAJOS a hittud. bekeb. doktora, a hitszónoklat-

iannak nyilv. rendkív. tanára, egyetemi hitszónok, szatmári egyház-

megyei áldozópap, pápai tb. kamarás, az Aquinói Szent Tamás Tár-

saságnak és az Országos Pázmány-Egyesületnek tagja, a Szent Imre

Kör tb. elnöke, a kolozsvári Szent Imre Egyesület disztagja. (Nyilv.

Tk. tanárrá kineveztetett 1912 május 9-én.) IV., Vccei-utca 83. sz.

TRIKÁL JÓZSEF a hittudományok bekebelezett doktora, bölcselet-

doktor, a hittudományra előkészítő bölcseleti propedeutika nyilv. rk.

-tanára, esztergom-főegyhasrnegyei áldozópap, érseki biztos. (Egyetemi

magántanárrá képesíttetett 1911 március 6., miniszteri megerősítést

nyert 1911 május l-én, 52.572. sz. a. Nyilvános rk. tanárrá kinevez-

tetett 1914 január 21-én.) 1., Fehérvá? -i-út 15. sz.

M a g á n t a n á r .

JEHLICSKA FERENC a hittudományok

.a társadalmi erkölcstannak mllgántanára, az

bekebelezett doktora,

Aquinói Szerit Tamás
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Társaság, a Magyar Filozófiai Társaság, a Szent István Társulat tud.

és irod. osztályának tagja, a Szent-Szív-zárdánál hittanár, esztergom-

főegyházmegyei áldozópap. (Egyetemi magántanárrá képesíttetett

.1909 dec. 6-án, miniszteri megerősítést nyert 1910 március 16-án,

27.725. sz. a.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., István-út 75. sz.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M e g b í z o t t e l ő a d ó .

ACSAYANTAL a hittudományok bekebelezett doktora, bölcselet-

doktor, a nevelés és tanítás történelmének a bölcselettudományi

karban képesített egyetemi magántanára, a hittudományi karban a

keresztény neveléstudomány megbízott előadója, kegyes tanítórendi

áldozópap, kormány tanácsos, a rendi fiatalok nevelés- és tanulmány-

ügyeinek vezetője, a rend budapesti hitbudományi és tanárképző-

intézetében rendes tanár, a középiskolai rendi hittanár okat képesítö

budapesti vizsgálóbizottság elnöke, a Szent István-Társulat igazgató-

választmányának, tudományos és irodalmi Osztályának, a Magyar Peda-

gógiai Társaságnak, az Országos Pázmány-Egyesületnek, a katholikus

középiskolai tanáregyesület igazgató-tanácsának, az Aquinói Szent

Tamás Társaságnak, Budapest székesfőváros törvényhatóságának, köz-

oktatási, közjótékonysági, közrendészeti, könyvtári bizottságainak válasz-

tott és rendes tagja, a székesfőváros IV. kerületi iskolaszékének

ügyvezető alelnöke. (Habilitálták 1897 febr. 25-én, miniszteri meg-

erősítést nyert 1897 május 4-én 26.579. szám alatt, hittud.-kari

megbízatást és miniszteri megerősítést nyert 1907 szept. 16-án

87.772. sz. a.) IV., Kegyesrendiek háza . (L. a bölcs.-tud. részt is.)

Tanár-helyettesek.

SALY L.lSZLÓ a hittudományok doktora, pápai tb. kamarás, győr-

egyházmegyei áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet tanul-

mányi felügyelője, IV., a központi papnevelő-intézetben.

MARTIN AURÉL a hittudományok doktora, csanádegyhézmegyej

áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet tanulmányi fel-

ügyelője. IV., a központi pupnevelő-intézetben.

I I . .Jog'- és államtudományí kar.
D é k á n é s e l n ö k .

Dr. NAGY FERENC (1. alább).

Kari jegyző: Dr. REIXER JANOS (1. alább).
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N y i l v á n o s r e n d e s t a n á r o k .

PLÓSZSÁNDORa jogi tudományok doktora, a polgári törvény-
kezési jog nyilvános rendes és a váltó- és kereskedelmi jog jogo-
sított tanára, a kolozsvári és budapesti egyetem. jog- és állarn-
tudományi karának volt dékánja, a M. Tud. Akadémia másodelnöke,
igazgató- és tiszteleti tagja, a lipcsei egyetemnek honoris causa
j uris-utriusque doktora, a főrendiház tagja, nyugalmazott m. kir.
igazságügyi miniszter, valóságos belső titkos tanácsos, a vaskoronarend
első osztályának tulajdonosa, a Lipót-rend középkeresztese. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1872-ben, a budapesti
egyetem hez 1881.) 1 .tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAker ., Ménesi-út 73. sz.

Báró LÁNGLAJOSa jogi tudományok doktora, a statisztika ren-
des és a nemzetgazdaságtan jogosított tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja és ezen Magyar Tudományos Akadémia
Nemzetgazdasági és Statisztikai Bizottságának elnöke. Az Institut Inter-
national de Statisti.que tiszteleti tagja. A Magyar Közgazdasági
Társaság tiszteleti elnöke, a kir, m. tud.-egyetem volt rektora, a
jog- és államtudományi kar volt dékánja. Az egyetemes evangélikus
egyházi gyámintézet világi elnöke. Valóságos belső titkos tanácsos,
volt magyar királyi pénzügyminiszteri államtitkár, volt magyar királyi
kereskedelemügyi miniszter, országgyűlési képviselő. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1882-ben.) Thonei-udoar , V., JYlá r ia Va lér ia -utca HJ ,

Keveházi KovATSG Y U L A m. kir, udvari tanácsos, a jogi tudo-
máuyok doktora, diplomás köz- és váltó-ügyvéd, volt kir. ítélőtáblai
bíró, az egyházi jog nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos
akadémia levelező tagja s történelmi bizottságának tagja, az állam-
tudományi államvizsgábti bizottság alelnöke, a magyar jogászegy let
igazgató-választmányának, a gyakorlati bírói és ügyvédi vizsgálati,
a jogtudományi államvizsgálati s az országos leveltári fogalmazói:
szakvizsgálati bizottságnak tagja, az egyetem volt rektora, a jog-
és állam-tudományi karn ak két ízben volt dékánja és pro dékánja, az
egyetem e. i. prorektora. (Magántanári képesítést nyert 1883-ban s
nyilv. r. tanárrá a budapesti egyetemhez 1888-ban nevezték k i.)

VIIL, Reviczky-utca 7. szám.

BOCHKORKÁROLYa jogi tudományok doktora, az államszám-
viteltan nyilvános rendes tanára, az államtudományi és számvitel-
tani állami vizsgálóbizottságoknak tagja; a joghallgatókat segítő
egyesületnek tiszteletbeli tagja; a m. kir. József-müegyetemen meg-
hívott előadó; m , kir. udvari tanácsos. Volt: Csík megye tiszt. fő-
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jegyzoJe, minisztériumi számtanácsos ; országgyülési képviselő; a buda-
pesti községi közigazgatási tanfolyam igazgatója, előadója és vizsgáló-
bizottságának egyik elnöke. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett
1881-ben; nyilvános rendessé 1889-ben.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIL, István-út 8l1B.

FÖLDESBÉLA a jogi tudományok doktora, a nemzetgazdaságtan
és pénzügy tan nyilvános rendes, a statisztika jogosított tanára,
a nemzetgazdasági és statisztikai szeminárium igazgatója, m. kir,
udvari tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a
II. alapvizsgálati bizottságnak, a jog- és az ál1amtudományi állam-
vizsgálati bizottságnak, a Magyar Tudományos Akadémia nemzet-
gazdasági és statisztikai bizottságának, az "Institut International de
Statistique" és az "Institut international de sociologie" tagja és alel-
nöke, országos képviselő, az Akadémia nemzetgazdasági bizottságának
előadöja, a népszerű főiskolai tanfolyam központi bizottságának

elnöke, az országos ipartanács. Szatmár megye törvényhatósági bizott-
ságának tagja, az orsz. ipari és kereskedelmi oktatási tanács tagja,
a szabadoktatási tanács előadó tanácsosa, a főiskolai szociális telep
alelnöke, a nagybányai Teleki-társulat tiszteleti tagja, a munkanél-
küliség elleni küzdelemre alakult nemzetközi bizottság elnöke, a keresk.
minisztériumban szervezett munkásbiztosítási szakvizsgálati bizottság,
valamint ugyanazon minisztériumban szervezett statisztikai szakvizs-
gálati bizottság tagja, a jog- és államtudományi karnak korábban
már dékánja és prodékánja. (Nyilv. rendkivüli tanárrá kineveztetett
1882-ben; nyilv. rendessé 1889-ben.) IV., Duna-utca 1. sz.

GROSSCHMIDBÉNI az összes jogi tudományok doktora, hites köz-

és váltóügyvéd, a budapesti királyi magyar tudományegyetemen a
magyal' magánjog nyilvános rendes s a magyar bányajog előadó tanára,
a harmadik alap vizsgálati s a jogtudományi államvizsgálati bizottság
volt elnöke, a bírói gyakorlati vizsgálati bizottságnak tagja, az igazság-
ügyi magyar királyi minisztérium kebelében a magyar általános magán-
jogi törvénykönyv előkészítése céljából legfelsőbb helyen jóváhagyott
szervezettel létesített állandó bizottságnak volt szerkesztő beltagja,
ugyanezen bizottságnak előbb volt tanácskozó tagja, a magyar
jogász-egylet igazgatá-választmány ának tagja, a nagyváradi királyi
jogakadémián a polgári törvénykezés, váltó- és kereskedelmi jog
volt nyilvános rendkivüli, később nyilvános rendes, a kolozsvári ma-
gyar királyi Ferenc József tudományegyetemen az ausztriai polgári
magánjog volt nyilvános rendkivüli tanára, ugyanezen intézeteken
:l. jogtudományi államvizsgálati bizottság volt beltagja, a budapesti
királyi magyar tudományegyetemen a jog- s államtudományi kar-
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nak az 1897/98. és 1913/14. tanévben volt dékánja és tanártestületi
elnöke, 1898/99. évben volt és jelenlegi prodékánja, m. kir. udvari
tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott levelező-,
a magyar joggyakornokok országos egyesületének pedig tisztelet-
beli tagja, a jog- és államtudományi kar e. i. prodékánja,

(Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevezték a kolozsvári egyetemhez
1887-ben; nyilvános rendes tanárrá ezen egyetemhez 1890-ben.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1., Mozdony-tttca 12. sz.

NAGY FERENCvalóságos belső titkos tanácsos, a jogi tudo-
mányok doktora, a kereskedelmi és váltójog nyilv. rendes tanára,
a Magyar Tud. Akadémia rendes tagja, a Magyar Jogészegylet elnöke.

a párisi "Société de législation comparée" és a budapesti kereske-
delmi és iparkamara levelező-tagja, a "Comité maritime international"
igazgatósági tagja, a magyar nemzetközi tengerjogi egyesület és
az "International Law Association" alelnöke, a polgári törvénykönyv
előkészítő bizottságának tagja, a Keleti Kereskedelmi Akadémia
felügyelő-bizottságának elnöke, a hágai állandó nemzetközi választott
bíróság tagja Ausztria-Magyarország részéről, a közös külügyminiszté-
riumban szervezett diplomáciai vizsgálóbizottság tagja, az Adria
tengerhajózási társaság választott bizottságának elnöke, nyug. kereskede-
lemügyi államtitkár, országgyűlési képviselő, a. kolozsvári egyetem
volt dékánja és ezen kir. magyar tudományegyetem jog- és állam-
tudományi karának e. i. dékánja. (Nyilv. r. tanárrá kineveztetett
a kolozsvári egyetemhez 1881. október 26-án; a budapesti egye-
temhez 1890 szeptember 6-án.) IV., Kecskeméti-utca 19. sz.

THilONÁKOSa jogi tudományok doktora, a magyar alkotmány
és jogtörténet nyilvános rendes, az egyetemes európai jogtörténet
és az egyházjog jogosított tanára, a jog- és államtudományi kar
volt dékánja és prodékánja, miniszteri tanácsos, a Szerit István rend
lovagja, ő császári és királyi fensége József Ágost főherceg jogi

oktatásának volt vezetője, a Szent István Társulat igazgató-választmá-
nyának, valamint tudományos és irodalmi osztályának, és az állam-
tudományi állam vizsgálati bizottságnak tagja, az országos kongrua-

bizottság központi előadója, az országos kath. kongrua-tanács, az.
országos közművelődési tanács, az l-ső alapvizsgálati bizottság és a.
II-dik alap vizsgálati bizottságnak tagja. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1891-ben.) 1 ., Orlay-utca 6. sz.

CONCHA GyÖZÖ m. kir. udvari tanácsos, a 'Illagyar főrendiház
élethossziglan kinevezett tagja, a jogi tudományok doktora, a poli-o
tikai tudományok nyilvános rendes tanára, a Magyar Tudományos.
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Akadémia rendes tagja és 2. osztályának elnöke, a jog- és állam-

iudományi kar volt dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendkivüli

tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1872-ben; nyilvános

rendes tanárrá 1874-ben; a budapesti egyetemhez 1892-ben.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIll.,

JJ fúzeum-utca 19. sz.

Szászi SzÁSZy-SCHWARZ.GUSZTÁVm. kir. udvari tanácsos, a jogi

tudományok doktora, hites ügyvéd, a váltó- s kereskedelmi jog

nyilvános rendes és a római jog jogosított tanára, az első alapvizs-

gálati bizottság és a jogtudományi államvizsga tagja, a magyar jogász-

egylet alelnöke és igazgató-választmányának tagja, az n1paljogvédelmi

egylet" elnöke, a gyakorlati ügyvédi és bírói vizsgálóbizottság tagja,

.a párisi nSociété de législation comparée" levelező-tagja, a magyar

általános magánjogi törvénykönyvet szerkesztő bizottság beltagja,

a jog- és államtudományi karnak volt dékánja és prodékánja. (Nyil-

vános rendes tanárrá kiueveztetett 1894-ben.) VI.. Bulyovszky-

utca 18. sz.

SZENTMIKLÓSIMÁRTON a jogtudományok doktora, hites ügyvéd,

a római jog nyilv. rendes tanára, a jog- és államtudományi karnak

volt dékánja és pro dékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevez-

tetett 1894-ben, nyilv. rendes tanárrá 1902-ben, az V. fizetési osz-

tályba kineveztetett 1912-ben.) 11., Krisztina -körút 5. sz.

KIRÁLYJÁNos a jogtudományok doktora, hites ügyvéd, a magyar

alkotmány és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvános

rendes tanára. Pozsony sz. kir. város volt tiszteletbeli ügyésze,

a jogtudományi állam vizsgálat, az első, második és harmadik alap-

vizsgálati bizottságoknak tagja, a jog- és államtudományi kar volt

-dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá Icineveztetett
189B-ban; nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1902-ben, az V .

fizetési osztályba kineveztetett 1911. év október havában.) VI!.,

Ida -utca 3. sz.

KMETY JUROLY a jog- és államtudományok doktora, a magyar

közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi

-és az államtudományi államvizsgálati bizottság és a II. alapvizs-

gálati bizottság tagja kőz- és váltóügyvéd, volt t. katonatiszt,

Esztergom sz. kir. városnak két Ízben meg választott volt ország-

gyűlési képviselője, a szegedi Dugonics-társaság és a Vármegyei

tisztviselők országos egyesülete tiszteletbeli, a Szent Imre egyesület

igazgatósági, az orsz. Széchenyi-szövetség tiszteletbeli tagja, a jog- és

.államtudományi karnak volt dékánja és pro dékánja. (Nyilvános rend-

kívüli tanárrá kineveztetett 189B-ban; ny. rendes tanárrá kinevez-
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tetett 1902-ben, az V. rangosztályba kineveztetett 1911. év október

navában.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Nap-utca 28. szám.

PIKLERGYULAaz államtudományok doktora, a jog- és állam-
böleselet, a nemzetközi köz- és magánjog, a jog- és államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendes tanára, a jogbölcseleti és össze-
hasonlító jogtudományi szeminárium igazgatója, a második alapvizs-
gálati bizottság tagja, a Társadalomtudományi Társaság elnöke, az
Institut International de Sociologie volt alelnöke a VI. nemzetközi lélek-
tani kongresszus előkészítő-bizottságának tagja. (Címz. rendkivüli
tanárrá kineveztetett 1891-ben; nyilv. rendkivüli tanárrá 1896-ban,
rendes tanárrá 1903-ban.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ., Ménesi-út 37. sz.

Cs. CSARADAJÁNOSa jogtudományok doktora, az európai nemzet-
közi köz- és magánjog, a bölcseleti jog s az államtudományi encyclo-
paedia nyilvános rendes tanára, m. kir, udvari tanácsos, a második
alap vizsgálati é s az államtudományi álJamvizsgálati bizottságok tagja,

ő cs. és kir. fensége József Ágost főherceg volt jogi tanára, a jog- és
államtudományi karnak volt dékánja és prodékánja. (Címzetes rend-
kívüli tanárrá kineveztetett 1891-ben; nyilvános rendkivüli tanárrá
lS96-ban, ny. r, tanárrá 1903-ban.) IV., Veres Pá lné utca 28. sz.

Dr. KATONAMÖRa jogtudományok doktora, a magyar magánjog
ny. r. tanára, az osztrák polgári törvénykönyv jogosított előadója,
a harmadik alapvizsgálati bizottság elnöke és a jogtudományi állam-
vizsgálati bizottság tagja, volt országgyűlési képviselő, Pozsony vár-
megye törvényhatósági bizottságának virilis tagja, a jog- és állam-
tudományi karn ak volt dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett HJ03 augusztus 10-én. 1911. okt. hóban az V.
rangosztályba helyeztetett.) I, Fehérvá r i-út 15. szám.

Dr. MAGYARYGÉZAa magyar polgári törvénykezési jog ny. r. tanára,
a Magyar Tud. Akadémia 1. tagja. IV., Váczi-utca 52. sz.

DOLESCHALLÁLFRÉDa jogtudományok doktora, a magyar bün-
tetójog és bűnvádi perjog nyilvános rendes tanára, a harmadik alap-
vizsgálati bizottság elnöke és a jogtudományi államvizsgálati
bizottság tagja, volt kir. ítélőtéblai bíró és a budapesti kir. esküdt-

bíróság elnök-helyettese, a Magyar Jogászegylet és a Magyar Társa-
dalomtudományi egyesület igazgató-választmányának tagja, a jog- és
államtudományi karnak ·folt dékánja és prodékánja. (C. rk. tanárrá
kineveztetett 1906. évi szeptember 6-án, nyilv. rendes tanárrá kine-
veztetett 1907 augusztus 19-én.) V1., Ba jza -utca 34/a . sz.

Sikabonyi ANGYALPÁL kir. tanácsos, a jogi és állami tudo-
mányok doktora, a büntetőjog és büntető perjog nyilvános rendes
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és a jogbölcsészet jogosított tanára, a pécsi jogakadémian a jog-

bölcsészet, büntetőjog és büntető perjog 'volt nyilvános rendes tanára,

az egységes bírói és ügyvédi, a harmadik alapvizsgálati bizottság

másodelnöke és a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja,

a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, a Szent István

Társulat irodalmi és tudományos osztályának tagja, az Aquinói Szent

Tamás Társaság megválasztott rendes tagja, a Nemzetközi Büntetőjogi

Egyesület Magyar Csoportjanak alelnöke, a Magyar Gyermektanulmányi

Társulat Jogi Szakosztályának elnöke, a Magyar Jogászegylet, a Pécs.;.

Baranya-megyei Múzeum-Egyesület., a Patronage-Egyesületek Országos

Szövetségének, a Budapesti Katholikus Patronage-Egyesületnek és a

Felsőoktatásügyi Egyesületnek választmányi tagja, az Union Inter-

national De Droit Pénal, a Société Générale Des Prisons, a Magyar

Filozófiai Társaság tigja, a nagybecskereki, zalaegerszei,nagyváradig

pécs-baranyai Patronage-Egyesületek tiszteletbeli tagja, a M;;gyar

Gyermektanulmányi Társaság Pécsi Fiókjának és zemplénvármegyei

Patronage-Egyesületnek tiszteletbeli elnöke, a Szent Imre egyEsület

igazgatósági tagja a büntetőjogi törvény előkészítő állandó bizottság

szerkesztő tagja, (Jogtanárrá kineveztetett a pécsi jogakadémiához

1898 július 26-án, a budapesti egyetemhez 1912 március 7-én.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11., Lisznyay-tt. 18. sz.

NOTTERANTALa jogi és állami tudományok doktora, az egyházjog

nyilvános rendes tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság

beltagja, a Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának

tagja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1909- ben, nyilváno s

rendes tanárrá 1912 augusztus 9-én.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ., Maros-utca 30. sz.

NAGY ERNŐ, a jogi tudomanyole doktora, a magyar közjog

és közigazgatási jog nyilvános rendes tanára, a második alapvizsgálati

bizottság elnöke, a jog- és államtudományi államvizsgálati bizottságok

tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, az Országos

Közoktatási Tanácsnak, a Magyar Jogászegylet igazgató választmá-

nyának, valamint a Magyar 'I'arsadalomtudomégyi Társaság és a Felső-

oktatási egyesület választmányának tagja, továbbá a bruxellesi Com-

mission permartente des Gongres internationaux des sciences admi-

nistratives választott tagja. (Az itteni egyetemhez kineveztetett 1912

augusztus hó 16-án; előzőleg a nagyváradi kir. jogakadémiának,

1902 júliustol a kolozsvári kir, m. tudományegyetemnek volt nyilvános

rendes tanára.) IV., Kaplony-utca 7. sz.

HELLEKAROLYajogtudományok doktora, ügyvéd, a római jog nyilv.

rendes tanára, az 1. alap vizsgálati bizottság ~gja. 1., Fehét'-vá r i-út 31. sz.

----- -- --
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Nyug41mazott nyilvános rendes tanárok •

. HERqZEG~ .MIHÁLY m., kir. ud:varitanácso;, a jogi tudományok

doktora, köz- és váltóügyvéd, a polgári törvénykezés nyilvános ren-
des, a magyar magánjog jogosított tanára, az I. és III. alapvizsgálati
bizottságnak tagja, a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak pedig
elnöke, a jog- és államtudományi tanári karnak két ízben volt dékánja,
ezen királyi tudományegyetemnek pedig volt rektora és prorektora, a régi
egységes budapesti kir, ítélőtábla volt hites jegyzője, Székes-Fehérvár-
megye volt aljegyzője, a pécsi joglioeum és a győri kir. jogakadémia
volt nyilv. r, tanára, a londoni society of comparativ legislation kül-
tagja, a budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájának
tiszteletbeli, a joghallgatók segélyegyletének alapító és tiszteletbeli,
a Mensa Academica egyesület dísztagja, az Általános egyetemi
segélyegylet kezdeményezője,· alapítója és díszoklevéllel kitüntetett
tagja, a budapesti állandó borvizsgáló szakértő bizottság volt tagja,
Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagja, a Szent
István Társulat igazgatóválasztmányának tagja, az iparos ifjak országos
egyesületének, a budapesti kir, m. tudományegyetem és a budapesti
m. kir. József-müegyetem énekkarának tiszteletbeli tagja és a gépészek,
művezetők és elektrikusok országos körének dísztagja, a magyar szőlős-

gazdák országos egyesületének alelnöke. (Nyilv. rendkivüli tanárrá
1870-ben, rendes tanárrá kineveztetett 1872-ben. Nyugalomba vonult
1913 szeptember 1-én.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Molnár-utca 24. sz.

SÁGHY GYULA m. kir. udvari tanácsos, az összes jogtudományok
doktora, köz- és váltóügyvéd, az osztrák polgári jog nyilvános rendes
s az egyházi és római jog jogosított tanára, a magyar általános
magánjogi törvénykönyv előkészítő bizottságának tagja, az első és
harmadik alapvizsgálati, a jogtudományi és államtudományi állam-
vizsgálati bizottságok beltagja, a jog- és államtudományi kar volt
dékánja, az egyetem volt rektora, országgyűlési s kath. autonomíai
kongresszusi képviselő, a képviselőház oktatásügyi bizottságának volt
elnöke, a székesfőváros belvárosi iskolaszékének elnöke, a kath. vallas-
és tanulmányalapok ellenőrző-bizottságának, valamint az orsz. kath.
eongrua-bizottségnak és az oktatásügyi tanácsnak tagja, az országos
polgári iskolai egyesület elnöke. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1872-ben; nyugdíjba vonult 1914 aug. 31-éri.) IV., Veress Pá lnéu. 34. sz.

Számfeletti ny. rk. tanár.

RElNER JÁNOS a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, az
egyházjog számfeletti nyilv. rendkivüli tanára, az államtudomány

2



18 EGYETEMIALMANACH

államvizsgálati bizottság, az egységes bírói és ügyvédvizsga-bizottság

tagja, a Magyar Tqdományos Akadémia levelező-tagja és a Szent

Istváil Társulat irodalmi és tudomanyos osztályának tagja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.,

Kecskeméti-utca 9. sz.

Magálltanárok képvlselöi.

Dr. SZLADITSKÁROLY (1. alább).

Dr. ZAC~ÁR GYULA (1. alább).

Nyilvános rendkívülí tanári CÍmmel és jelleggel felruházott
magántanar.

PAP JÓZSEF m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok doktora,

hites ügyvéd, a magyar polgári perrendtartás ny. rk. tanára cím-

és jelleggel, a budapesti egységes bírői és ügyvédi bizottság helyettes

elnöke, a jogtudományi állam vizsgálati bizottság, tagja, a budapesti

ügyvédi kamara elnökhelyettese. a magyar jogászegylet választmányi

tagja, az országos ügyvédi gyám- és nyugdíj intézet elnöke. IV.,

Kossuth La jos utca 13. sz.

Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.

CSILLAG GYULA a jogi tudományok doktora, hites ügyvéd,

a telekkönyvi rendtartásnak és a peren kívüli eljárásnak cím-

zetes rendkivüli tanára, a Magyar Földhitelintézet jogi elöadója,

a jog- és államtudományi államvizsgálati bizottságok és a párisi

"Société Je legislation comparée " tagja. (Címzetes rendkivüli tanárrá

kineveztetett 1884-ben.) VlII., Hunyadi-utca 30. sz.

Hemadszurdoki MELICHÁlt KÁLMÁN a jogtudomány ok doktora,

m. kir, honvédelmi miniszteri tanácsos, az egyházjog címzetes nyilv.

rendkivüli tanára, a 3. osztályú vaskorona-rend és a Ferenc József

rend lovagja, az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja.

(Címzetes rendkivüli tanárrá kineveztetett 1900-b:m.) IV., Ferenc

József rakpar t 27. SZ.

FERDINANDYGÉZA a jogtudományok doktora, m, kir, honvé-

delmi miniszteri tanácsos, a közjog címz, nyilv. rendkivüli tanára,

a második alapvizsgálati bizottság és az államtudományi államvizs-

gálati bizottság tagja, a Magyar Tndományos Akadémia levelezö-tagja,

az Orsz. Magyar Szövetség és a Magyar Társadalomtudományi Egye-

sület választmányi tagja. VIlI., József-körút 65. sz.

EXNER KORNÉLaz államtudományok doktora, a m. kir.· közigaz-

gatási bíróság ítélő bírája, a hatásköri bíróság tagja, a magyar pénz-
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ijgyi jog címzetes nyilvános rendkivüli tanára, az államtudományi állam-
vizsgálati bizottság tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság választ-
mányi tagja, a "Pénzü~yigazgatás· szerkesztője. (Egyetemi nyilvános
rendkivüli tanári cimet nyert 1907-ben.) 11.,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZsigmondutca 9. sz.

ILLÉS JÓZSEF a jogtudományok doktora, a magyar alkotmány-
is jogtörténet c. ny. rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-

tagja, volt kir. itélőtáblai bíró, országgyűlési képviselő, az első alap-
vizsgálati bizottság és az Országos Levéltárban szervezett fogalmazói
szakvizsga-bizottság tagja, a magyar általános polgári törvénykönyv
szerkesztő-bizottságának volt segédtagja, a Magyar Jogászegylet, a
Magyar Történelmi Társulat és a Jogvédő Egyesület igazgató-választ-
mányának tagja. 1., Döbrentei-utca 20. szám.

FELLNERFRIGYESa jog- és államtudományok doktora, hites
ügyvéd, a Magyar Agrár- és Járadékbank ügyvezető igazgatója, a
kereskedelemügyi m. kir. minisztériumban szervezett statisztikai szak-
vizsgálati bizottság tagja, az Institut International de Statistique tagja,
az országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács tagja, a Szabad
Líceum alelnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság választmányi
tagja, az agrárpolitika c. ny. rk. tanáraVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ., Orom-utca 8. sz.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M a g á n t a n á r o k .

DOBRÁNSZKYPÉTER a jog-, állam- és bölcsészettudományok dok-
tora, a statisztika egyetemi magántanára, volt országgyűlési képviselő,
volt jogtanár a győri és kolozsvári jogakadémiákon, nyugalmazott
m. kir. József-műegyetemi nyilvános rendes tanár, az államtudoményi

.allamvizsgálati bizottság, a Magyar Tudományos Akadémia statisztikai
és nemzetgazdasági bizottságának, az esztergomi e. r, egylet dísztagja,

& gyergyóditrói magyar gazda- és kertészegylet tiszteletbeli tagja, az
orsz. forrásvédök kongresszusának v. elnöke, stb. IV., Havas-utca 2. sz.

Monori KovÁCSGYULAa jogtudományok doktora, a közgazda-
ságtan magántanára, a második alapvizsgálati bizottság tagja, az
országos tanárvizsgáló-bizottság tagja, m. kir. üdvari tanácsos, a
m. kir. kereskedelmi múzeum igazgatója, az orsz. iparegyesület igaz-
gatótagja, a magántisztviselők országos szövetségének tb. elnöke,
a kereskedelmi tanárképző-intézeten a kereskedelmi ismeretek tanára,
az országos ipartanács tagja, több kereskedelmi kamara levelező-tagja,
az "Erzsébet" népakadémia és az országos szegényügyi egyesület
alelnöke, a turáni társaság, a Szabad Liceum és a magyar közgazda-

sági társaság vál. tagja, a társadalomtudományi társaság számvizsgáló-
biz. tagja, a román csillagrend II. osztályának, a tunisi Iftikar-rend

2*
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I. o3ztilyának, 'a görög Megváltórend arany tiszti keresztjének,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli, török
Osmanie-rendXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I I . , osztályának tulajdon'ósa,' a Szent Sándo'!.' rend
főtisztje. a porhlgál 'Szt Jago rend lovagja. 1 1 .,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyúl-u. 11. SI!.

, MANDELLÓGYULAaz államtudományok doktora, a közgazdaságtan
és statisztika magántanára a budapesti tudományegyetemen, és aa
alkalmazott közgazdaságtan és statisztika ny. rendes tanára a József-
inűegyetemen, m. kir, udvari tanácsos. A népszerű' főiskolai tan-
folyam központi bizottságának és a Szabadoktatási Tanács tagjá.
A cambridgei St John's Oollege fellow in commonsja, az Institut
international de Sociologie rendes tagja, az Institut, international de
Statistique levelező-tagja, az Institut international de Bibliographie,
a Royal Economic Association, a Royal Statistical Society, az American
Academy of Political Science, az American Statistical Association,
a Société d'économie politique (Paris), a Société pour l'éducation
sociale, az Internationale Vereinigung für vergleichende Rechtswis-
senschaft und Volkswirtschaftslehre, aVerein fül' Socialpolitik tagja,
az Office international du travail, az American Institute of Social
Service, a British Institute of Social Service levelezője, az Interna-
tionales Institut fül' Socialbiographie Sachverstándigenbeirat tagja,
a Magyár Közgazdasági Társaság igazgatója, a Közgazdasági Szemle
szerkesztője, az American Journal of Sociology tanácsadó szerkesztője.
1., Tábor-utca 2. sz.

SOMOGYIMANÓ az államtudományok doktora, a társadalmi
politika magántanára, miniszteri titkár a pénzügyminisztériumban,
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a magyar köz-
gazdasági társaság, a törvényes munkásvédelem és a munkanélküliség
elleni küzdelem magyarországi egyesületei választmányi tagja, a
lipótvárosi munkásgimnázium-egyesület alelnöke. V:, Alkotmány-

utca 21. sz.

RÉNYIJÓZSEFa jog- és allamtudoményok doktora, a magyal'
közigazgatási jognak a budapesti tudományegyetemen magántanára és
a József-műegyetemen ny. rendes tanára, a községi jegyzői vizsgáló-
bizottságnak tagja, a jogtudományi és az államtudományi állam-
vizsgálati bizottságok beltagja, a székesfőváros törvényhatósági bizott-
sá~ának tagja. V., Nagykorona-utca 32. sz.

VÁMBÉRYRUSZTEMa Jogtudományok doktora, a büntetőjog magán-
tanára, ny. kir. itélőtáblai bíró, a harmadik alapvizsgálati és a jogtudo-
mányi államvizsgálati bizottság tagja, az orsz. börtönügyi múzeum
felügyelője, a börtönügyi tisztviselők tanfoJyamának előadója, a nemzet-
közi gyermekbíröségi bizottság magyarországi tagja, a londoni Howard
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Associatio~, a Société générale des Prisons és, a Vere in deutscher

Strafanstaltsbeamten levelező-tagja, a newyorki Prison As~ociation

tiszteletbeli tagja, a Jogtudományi :Közlöny szerkesztője, népfölkelő-

huszárfőhadnagy.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Orom-utca 8. szám.

HORVÁTH,JÁNOS a jogi és allamtudomanyok .doktora, köz- és

váltóügyvéd, nyugalmazott kir. főügyészhelyettes, a magyar közjóg

magánt~nára, a II. alapvizsgálati hizottság tagja. VII!., Mikszá th

Kálmán tb'VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 .. sz. " .

. '; t H.EGEDÜSLOR.\NT az államtudományok doktora; a Magyar Gyár~

Ipa.rosQk Orszagos Szövetségének alelnöke, a Pesti magyar kereske-

delwi bank ügyvezető igi1zgatója, országgy~lés~ képviselő, áz Orszégos

Ipartanács és a Kivándorlási Tanács tagja, a KozgazdaságiTárslság

V:álasztmányi tagja, a "Szabad Liceum" alelnöke, a pénzügytan magán-

tanára. IV., Kígyó-ttr 1. sz. . . '. . .

. HA,ENDE,LVILMOSa jogtudoményokdoktora, ev. ref. j.ogaka·dé~iai

t~ilál:, •a poÜtika' magántanára. DebreCze1t,Sze1~t Anna utca 29.: sz,'
Szepesbélai LERS VILMOS az államtudományok doktora, a' nem-

zetkÖzi Jpg .~agáÍltan~ra, kereskedelemügyi államtitkár, volf jogtanár

á budapesti keleti kereskedelmi akadémián, s volt szakelőadó a ~ie"ui

koi;zuli ákadémián; a F~renc' j ózsef-reIid' lovagja, a bron~ Jubileumi

emlékérem, 3; ·polgái· j 'jubileumi kereszt tulajdonose, az orosz Ir. oszt.

Szt Anna-rend,a francia "officier de l'instruction ipuhlique", a szerb

-Ill. oszt,' fehérsas-rend és IL oszt. Szt Száva rend, a belga lY. oszt;

Lipót-rend, 'az olasz llL oszt. korona-rend, a bolgár Ill. oszt. polgári

él.'demi'enc1, a 'perzsa lll. oszt. nap- és oroszlán-rend, a görög IV. oszt.

Megvalto-rend tulajdonosa, a rumán Csillag-rend középkeresztese, a

montenegrói Danilo-rend középkeresztese, li rumán korona-rend II. oszt.

tul-ajclQllosQ.,a rumán jubileumi einlékérem tulajdonosa, a tunisi Nishan-

Iftikár-rénd It oszt. tulajdonosa stb,.; az országos. ipari 'és kereeke-

.~~lmi cktatási-tanács .masodelnöke, a 'm~gyar közgazd.asági ,t;il's:all~g

19[1,~gató-választmányi tagja, á fiumei kiviteli· akadémia tanúl.rJ~Mlyi

tanácsának tagja, a vámügyi tanács elnöke, a'budapesti városi villamos

;y,i}~útminiszteri biztosa.: ~z .országos köll~kedé_s_ügy~ tanács- tagja,

.~ vámpolitikai Ugyek táligyal~sára ,(l,l~kított:állan.d? biz~ttság, elnöke,

~~ ország(?s. ipartandcs ~agja, a Magya,rfQ)ya~~~: és t~nge~· .haj?zásj,:l:A.

~gn~gatós,ág,{ tagja. stb. Il., -Iskola -utca ,3 2 . sz. _ _ '

,. 'BAUJ\[~ARl'EN,N~ND(;n~lJ-: jogtudomanyok doktora, 9' ~~!'!3,slie~~lrni

;és, váltójog magantanéra, -a m. kir., ~öziga~gat~si bíró~ágJ ítélp,~írája,

:\.iogtuclomápy~ ~l1~~yi~sgála~i bizotts~g.)ta:gjl:}, .h.. ~gyvédl;~ "~2~lilÜml"
szerkesztője, a kereskedelmi akadémiai főiskolai tanfolyarn. ·~.,:::~al)l.~í;a,
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a Magyar Jogászegylet titkára, a Magyar Közgazdasági Társaság
ellenőre.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Zoltán-utca 18. sz.

WALLÓNDEZSÓa jogtudományok doktora, az államszámviteltan
.magántanára, a jogtudományi, az államtudományi és az államszám-

viteltani államvizsgálati bizottság tagja és a Magyar Közgazdasági
Társaság választmányi tagja, m. kir. közigazgatási bírósági ítélőbiró,

tv; Eskü-tér 8. sz.

TOl1CSÁNYIMÓRICa jog- és államtudományok doktora, a magyar-
közigazgatási jog magántanára, hites ügyvéd, a jogtudományi és az.
államtudományi államvizsgálati bizottságok beltagja, miniszteri titkár-
a m. kir. pénzügyminisztériumban, a pénzügyminisztériumban alakí-
tott díjnoki felebbezési bizottság tagja, az orsz. tanítói és az orsz,
tanári nyugdíjtörvények végrehajtása céljából szervezett bizottságokba.
kinevezett pénzügyminiszteri kiküldött, Túróc vármegye törvényható-
sági bizottságának tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesület titkára. x .~
Elnök-utca 12. sz.

MrNICHKÁROLYegyetemes orvosdoktor, a budapesti kir. büntető-
törvényszék állandó orvosszakértője. székesfővárosi közkórházi főorvos.
orvoskari és a törvényszéki orvostan jogkari magántanára. VI., Nagy

János utca 12. (Nyáron: 11., Törökvész, BaUay-u. 3. se.)

KÓSA ZSIGMONDa jogi és állami tudományok doktora, hites
ügyvéd, miniszteri .tanácsos, m. kir. szabadalmi bíró, az ipari sza-
badalmi, minta- és védjegyoltalmi jog magántanára, a 3. oszt. vas-
korona-rend lovagja, a budapesti református egyház gondnoka. X.,

Héderváry-utca 10. sz.

SZLADITSKÁROLYa jogtudományok doktora, a magyar és az.
ausztriai magánjog magántanára, hites ügyvéd, miniszteri tan:iesosi
címmel és jelleggel felruházott m. kir. igazságügyminisztériumi oszt~ly-
tanácsos, az egységes bírói és ügyvédi vizsgálati, a jogtudományi.
államvizsgálati és a harmadik alapvizsgálati bizottságok tagja, a Magyar
Jogászegylet titkára. VI1., Ida -utca 3. sz.

ZACHÁRGYULAa jogi tudományok doktora, a magyar magánjog
magántanára, Bosznia-Hercegovina, valamint Horvát-Szlavon-Dalmát-
országok különjogának előadásával megbízott tanár, hites ügyvéd, az.
egységes bírói és ügyvédi vizsgálati, a jogtudományi államvizsgálati
és a harmadik alap vizsgálati bizottságok tagja, a ma,IUar általános
polgári törvénykönyvet előkészítő bizottság segédtagja, a m. kir.
igazságügyminisztériumba "beosztott kir, járásbíró. VI1., Wesselényi-

utca 59. ss.
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CSUTORÁSL.~SZLÓa jogtudományok doktora, a magyar magánjog

magántanára, egri jogliceumi ny. rk. tanár.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEger .

HAJÓS LAJOS egyetemes orvosdoktor, a bűnügyi lélektan és

elmekértan magán tanára, az országos közegészségi tanács rk. tagja,

a budapesti kir. törvényszék elmeorvosszakérlője, a m. kir, állam-

vasútak ideg~yógyászati szaktanácsadója, a bpesti ker. munkásbiz-

tosító-pénztár rendelő idegorvosa. IV., Kecskeméti-utca 9. sz.

RÁTVAYGÉZA a jogtudományok doktora, a római jog magán-

tanára, egri jogliceumi ny. rk. tanár. Eger .

FERENCZYÁRPÁD a jogtudományok doktora, ügyvéd, a nemzet-

közi köz- és magánjog magántanára, kolozsvári tud.-egyetemi magán-

tanár, sárospataki jogakadémiai ny. r. tanár. Sárospa tak és Budapest,

Császá rfürdo.

MÁRFFY-MANTUANOREZSÖ a jogi és állami tudományok doktora,

miniszt, osztály tanácsos a kereskedelemügyi minisztériumban, volt jog-

tanár a budapesti keleti kereskedelmi akadémián, az olasz korona-

rend középkeresztese stb., a magyar közjog magántanára. VII1.,

Horánszky-utca 4. sz.

MATTYASOVSZKYMIKLÓS a jog- és államtudomány ok doktora,

hites ügyvéd, földmívelésügyi miniszt, osztálytarácsos, a külforgalmi

tanács szakelőadója, a Magyar Közgazdasági Társaság és CI. Hevesmegyei

Gazdasági Egyesület választmányi tagja, Heves vármegye törvény-

hatósági bizottsági tagja, az agrárpolitika magántanára. VIII.,

Fo"herceg SándO? 'utca 27. sz.

HARRER FERENC a jog- és államtudományok doktora, székes-

fővárosi tanácsnok, a magyar közigazgatási jog magántanára. IL, Garas-

utca 6. sz.

MARTONGÉZA a jogtudományok doktora, mármarosszigeti jog-

akadémiai tanár, a római jog magántanára. Mármarossziget.

TOMCSÁNYIVILMOS PÁL a jog- és államtudományok doktora,

miniszt. titkár, a politika magántanára. X., Rezső-tér 12. sz.

OBERSCHALLP.ÁL a jogtudományok doktora, a büntetőjog és el-

járás magántanára, kassai jogakadémiai tanár. Kassa .

BARABÁSIKUN JÓZSEF az áUamtudományok doktora, miniszter-

elnökségi miniszteri tanácsos, a politika magántanára. 1., Dísz-tér 3.

MOLNÁRKÁLMÁNa jog- és államtudományok doktora, egri jog-

liceumi tanár, a magyar közjog magántanára. Eger .
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Ill. Orvostudományi kar.

Dékán és elnök.

Dr. GRÓSZEMIL (1. alább).

Kari jegyző ;VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr» . BUDAYKÁLMÁN(1. alább).

Nyilvános rendes tanárok.

TAUFFER VILMOSm. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoktor,

szülészmester, a szülészet és nőgyógyászat nyilvános rendes tanára,

a II. sz. szülészeti 'és nőbeteg-koroda igazgatója, a bábaügy orsz.

kormánybiztosa,az igazságügyi orvosi tanács, az országos közegészeég-

ügyi tanács rendes,' a lipcsei szülészeti társulat rendes, anémet

nőorvosok egyesületének rendes tagja, a budapesti királyi orvosegye-

sület és az országos halneologiai egyesület volt elnöke, a magyar szent

korona országai vöröskereszt-egyesülete egészségügyi tanácsának, a

természettudományi és a kolozsvári orvos természettudományi társulat

rendes, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja. (Nyilv.

rendes tanárrá kineveztetett 1881-ben.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Sándor-utca 10; sz.
AJTAI K. SÁ.NDORm. kir. udvari tanácsos, 9rvosdoktQr,. a törvény-

széki orvostan nyilvános rendes tanára s az. egyetemi törvényszéki

orvostani intézet igazgatója s a fővárosi államrendőrség boncnoka, az

országos kbzegészségügyi tanács, a kir, orvos egyesület, a kir, természet-

.tudomanyi társulat tagja, a kolozsvári m. kir. tudományegyetemen fL Z

általános kör- és gyógytan s az egyetemes gyógyszertan, ~tóbl1,az

állam orvostan volt nyilvános rendes tanára és a t~rvénJszéki orvostan

jogkari előadója, a kolozsvári egyetem orvosi karának négy ízben. volt

dékánja és prodékánja s ugyanazon egyetem volt rektora és prorektora.

,egyetemünk orvosi karának két ízben volt dékánja és elnöke, majd

prodékanja, egyetemünk volt rektora és prorektora. (Nyilvános' .rend-

kívüli tanarra kineveztetett Kolozsvárra 1872 szept, 29-én; 'nyilvános

'rendes tanárrá ugyanott 1873 febr. 26-án; nyilv, rendes tan,á:rrá
Budapestre 1882 dec. 16-án.) IX., Üllői-út 93. sz, .. ,,'.

Bókai BÓKAY ÁRPÁD m. kir. udvari tanácsos,' orvosdoktor.

a gyógyszertan nyilv. rendes tanára, az egyetemi gyógyszertani 'intézet

ígasgatöja, a budapesti és kolozsvári egyetemi orvosi kar volt jegyzője,

dékánja ésprodékrínja, a M . Tud. Akadémia levelező-tagja, az'orsz.

közegészségi tanács rendes tagja,az iga~ságügyi .orvosi tanács rendes

tagja, a magyar orvosi köuyvkiadő-térsaség : igazgatósági' és itlapítQ,

tagja, az országos balneológiai egyesület elnöke, a magyar orsz,
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gy6gyszerészegylet, ; akolQ~svárj gy<?gyszerészl:löv,eIldéke\r segély- . és

önképző-egyletének, a budapesti egyetemi orvostanhallgatök segély-

~8 önképző-egyeeületének tisz~ele~i tagja; a Magyar Orvosi Archívum

!Ueg;;Llapítója, a kispest-azentlőrinczi ágost. hitv. evangelikus missziói

egyház felügyelője, a budapesti ágost. hitv, evang. egyház presbitere.

(.i\.: kolozsvari Ferenc József tud.segyetemre .nyilvénos rendes tanárrá

kineveztetett 1883 .. évi május hó l l-én kelt legf; elhatérozáesal, a

budapesti kir.' m, tudományegyetemre pedig 1890., évi febr. hó 22-én.

1I1~gántap~rr.á habilitáJta.tQtt a budapesti orvosi kar által 1882-ben a-

.~b~lgyógy~szati fizikai vizsgáló médszerekből"], {X'ItsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARáday-utca 19. II .
•"_" ; DOJ:JJNGERG ru L A csász, és kir. 'vezértör7,sorv.os,' ,!ll': ~ir. udvari

tanácsos, orvosdoktor. a 'gyakorlati sebészet nyilv . .rendes tanára, az

1-ső sz. sebészeti klinikaiés műtőin tézet )g~zgatója, a, Szent Száva

rend középkeresztjének birtokosa az országos, '~9zegés,ztlégpgyi: ,tanács

rendes tagja, a magyar. szent koropa. vöröskel:~s~t-egyl,et~nek meg-

~iZottja, a, csonkított é s béna katonákat, gondoz6',1;lizottság révészutcai

székesfövarosi vöröskeresztes rokkantak hadikérházanak, az ezzel hp-
ésőlatos pozsonyi úti : munkaharaknak és. avá~zjúti: hadikérháznak

igazgató-parancsnoka és a fenti bizottság m ű v~gtag' gyárának orvos-

technikai vezetője, a. budapesti kir. orvosegyeaület alapfté-tagja és volt

élnöke..a budapesti kir. orvosegyesület sebészéti s9akosztályának és Rák-

bizo.ttságánakelnöjie;l\magyar Seb~sztáJjsa.ság voltelnöke, a hadisebészeti

értekezletek elnöke,' a magya» orvosok és termés:.>;etvizsgálók orvosi

szakosztályának ügyvezet,őelnöke, a m~gyar könyvkiadő- és a magyar

természettudományi ,tál:suJat'alapító-tagja, a Deutsche Gesellschaft fül'

Chirurgie, Qi Deutsche .. Gesellschaft, fül' 'orthopadische Chirurgie, a

Deutsche RQ:qtgenge,$ell,~chaft, az Association Francaise deoChirurgie, a

Société, Intemationale rde Chimrgie, a Société Internationale d'Urolo-

gie. rendes tagja, a párisi Société de Chirurgie; levelező-tagja, .az

Jntemationale" Vereinigung fül' Krebsforschung - .elndkhelyettese, a

budapesti Szamaritánus-egyesület elnöke. (Hendkívüli tanári 'cimet és

.jelleget nyert 1891 május 4., rendes ta:qárrá 'kÍ]lev~ztetett 1898

február 16.)'VIl., R.dkóczi-út 5~, ss. " ....
, ;1E~ijQSSÉl( M!RÁ-LY m, kir, ~,udv, talJ:áI,!-SOS,orvosdoktor. az

,aljlátQmi.a n,y. r. tanára; 'az I. sz., anatómiai és .~z embertani intézet

igazgl\.tója, a 1\1;.Tud. Akadémia rendes tagja" a würzburgi vegyetem

.VQlt.wagáll,t,::inára. a, baselj és tübingeni egyet~mek :vc;>it.;~~~dkíyüli

t~n~ra;. a, stockholmi 'orvQsegylet: s a würzburgi Physikalisclr- Medicini-

sehe: Gese.llschaft k;ültagja'" a<,hal!~r - Ac~dem~!1 Qaes. Leopoldinc-

Carolina rendes tagja, az orvostudományi' kar v~lt dékánja és pro-
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dékánja, az egyetem e. i. rektora. (Nyilvános r. tanárrá kineveztetett.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1900.) IX., Ferenc-kor td 37. sz.

MORiU'CSIK ER»<ÖE31lL m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor. az

elmeker- és gyógytan nyilvános rendes tanára, az elme- és idégkörtani
klinika igazgatója, az igazságügyi orvosi tanács elnöke, a törvényszéki

orvosi vizsgálóbizottság, az orsz. közegészségügyi tanács rendes tagja~

a budapesti kir. orvosegyesület volt másodelnöke, II nemzetközi bün-

tetőjogi egyesület magyar csoportjának alelnöke, a párisi Société de

Psychiatrie és a Société clinique de Médeeine Mentale külföldi tiszte-

letbeli, a bécsi Verein fül' Psychiatrie und' N eurologie és a Societa
Freniatrica Italiana levelező-tagja, (Nyilvános rendkívüli tanárrá 1892.

évi február hó 9-én, nyilvános rendes tanárrá 1902. évi január hő
6-án neveztetett ki.) VII., Rákóczi-út 8/a . sz.

Szentlőrincsi LIEBERMANNLEÓ orvosdoktor, m, kir. udvari taná-

csos, a közegészségtan nyilv. rendes tanára, a közegészségtani intézet.

igasgatoja, a Ill. osztélyű vaskorona-rend lovagja, az orsz, közegészségi

tanács másodelnöke, a budapesti kir. orvosegyesület elnöke - stb.

(Nyilvános rende>; tanárrá kineveztetett 1902 január 15-én.) VIII.~

Eszterházy-utca .9. sz.

BÁRSONYJÁNOS m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor, az elméleti

és gyakorlati szülészet és a gynaekologia nyilvános rendes, a szülé-

szeti műtéttan magántanára, az 1. sz. női klinika igazgatója, az.

igazságügyi orvosi tanács rendes, az országos közegészségügyi tanács

rendkivüli, a magyar szent korona országai vöröskereszt-egyesülete

egészségügyi tanácsának rendes tagja. (Nyilv. rendes tanárrá kinevez-

tetett Hl03 február hó 21-én.) IV., Múzeum-körút 33. sz.

JEKDRÁSSIKERNÖ m. kir. udv, tanácsos, orvos doktor, abelorvostan

nyilv. rendes tanára, az egyetemi II. sz. belklinika igazgatója, a

M. Tud. Akadémia levelező-tagja, a kir, orvosegyesület, a Gesell-

schaft deutsch er Nervenárzte rendes, a párisi Société anatomique,

a Société de neurologie és a Philadelphia neurological society

levelező-tagja, (Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett 1893·ban.

nyilvános rendessé 1903 február 24-én.) VIlI., Szentkirá lyi~tca 40. sz.

TANGLFERENCorvos doktor, m. kir. udvari tanácsos, az élettan nyilv.

rendes tanára, az élet- és körvegytan megbízott tanára, az élettani

intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a m. kir, állat-

élettani kísérleti állomás vezetője, a m. kir. földmívelésügyi minisz-

térium állandó felülbíráló tanácsának és a mezőgazdasági kísérletügyi

tanácsának tagja. (Nyilv. rendes tanál'1'á kineveztetett 1903 július

29-én.) II., Kita ibe.l PáZ utca 4.<1:7.



A Z 1 9 1 4 -1 5 . T A N É V R E . 2 '1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRÓSZ E M IL orvosdoktor, m. kir. 'udvari tanácsos, az elméleti és
gyakorlati szemészet nyilvános rendes tanára, az 1. sz. egyetemi
ssemklinika igazgatója, trahomaügyi kormánybiztos, 1. oszt. m. kii· .
honvéd-főtörzsorvos, a Lipót-rend lovagkeresztj ének, a szász kir.
Albrecht-rend csillagos középkeresztjének, a porosz korons-rendjel
II. osztályának tulajdonosa, a németalföldi Oranje-Nassau-rendjel
commandeurje, a francia Légion d'Honneur tisztje, az országos
közegészségügyi és igazságügyi orvosi tanács rendes tagja, a.

tisztiorvosi vizsgák budapesti országos bizottságának tagja, a népszerű
főiskolai tanfolyam központi bizottságának az egyetem tanácsa által
kiküldött tagja, az orvosi továbbképzés nemzetközi bizottságának
igazgatósági tagja, a magyar központi bizottságának alelnöke, a felső
oktatásügyi egyesület állandó előadója, a budapesti kir. orvosegyesület
alelnöke, a heidelbergi, Société francaise d'ophtalmologie, az ophtal-
mological Society of United Kingdom szemészeti egyesület rendes
tagja; a XVI. nemzetközi orvosi kongresszus volt főtitkára, a nemzet-
közi orvosi kongresszusok állandó bizottságának tagja s magyar bizott-
ságának elnöke; a belga Société roysle de médicine publique tiszteleti
tagja; a londoni Royal Society of Medicine fellowja; a Szemészet és
az Orvosképzés szerkesztője, a Zeitschrift für Augenheilkunde és az
Archiv fül' Augenheilkunde magyarországi referense és áll/lndó munka-
társa, az orvostudományi kar e. i. dékánja. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá kineveztetett 1900 június 23-án, nyilvános rendes tanárrá.
1905 aug. hó 12-én.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Baross-utca 10. BZ.

PREISZ R U G Ó az összes orvostudományok doktora, okleveles
műtő, az általános kör- és gyógytan és a bakteriológia nyilvános rendes
tanára, az általános kór- és gyógytani és a bakteriológiai intézet igaz-
gatója, a budapesti tudományegyetem orvosi karának volt dékánja, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, a francia "Mérite agri-
cole" tiszti keresztese, az országos közegészségi tanács és a kir, igazság-
ügyi orvosi tanács rendes tagja, a törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság
tagja, a diftéria-ellenes szérumot termelő intézet vezetője, a budapesti
Kir. Orvosegylet alapító-tagja és volt alelnöke, a magyar orvosok és
természetvizsgálók vándorgyülésének és a királyi Természettudmányi
Társulat választmanyi tagja, az Országos állatorvos-egyesület alapító-
tagja, az "Internationales Centralbureau zur Bekámpfung der Tuber-
eulose" tagja, a "Comité international de l'association internationale
de Perfectionnement scientifique et médical" tagja, több szakegyesület

és társulat rendes tagja, az orvostudouiényi kar e. i. prodékanju,

(R::ndl'l~ tanárrá kineveztetetb 1906-ban.) YIll., Rákóczi-tb· 6. sz.



; Bókai BQKA~,JÁNO~,P1:v,9~~Qk~or"m. .kir, udvari ,:tanácsos, 'a gyer-

tnek;~t;:V:0!lt~l !lY· ' T.i,anára, il-[ ,$t~fánia,.~gy~rmekk9xház ~ig3:~gató7
föorvo~~J1,a.~budapesti' -kir, orvosegy Iet volt ~~~lnöke,az .orsz, köz-

~g~szségi tanács:' J;end,es.tagja, a moszkvai gyermekorvos-térsulat, az

Unio:r;t,~ntern~ti9p.l\.le pour ,la. proteqtiop: de l' e,nfaIlce,s a délamerikai

S~c~eda~A.rg~ntina diPediatria tiszteletbeli, a párisi Soc. de pédiatrie,

az:fntet:na~ionaleVereinigu~g :gegeIJ. die' Tuherculose s a római orvos-

akadémia levelező-tagja, a bécsi Gesellschaft f: innere Medicin und

Kinderheilkunde a a' balatoni: szöyetség tiszteletbeli tagja s a .Jahrb,

f. Kinderheilkunde négyes. szerkesztőségének itagja, (A rendkivüli

tanári' cÍ1;l1VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s ' jelleg adományoztatott ~892~beú~, nyilv. rk. tanárré.kine-

veztetett 19Q1' június 4-én, nyilvénos rendes taIlál'rá 1907.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI;

$zentkirá lyi-utcq '13; sz" . ~; ; . '

.: Báró J{PltÁNYISÁNQORorvoadoktor. a' b~lgyógyászat ;nyilvános

rendes tanára, a [Il. 'sz. belklinika: jgazgatój!l, J. oszt,'m.:, kir. honvéd-

föt&rzs()ryo~. (Nyilvénos, rendkivüli tanárrá kineveztetett 19.90 június

23-állj -nyilvános , rendesfanárrá 1907 -ben.) IV., V'á csi-utca 4,2; sz .

. HoöR.; KÁ;aoLY:orvosdoktor. a. szemészeb nyilvános rendes.tanára,

a II .. sz~m~ " szemklinika . igazgat,ója~ A, "Société . d'ophtalmologie

<,l'Egypte~, tiszteletbeli. t,agja,;a . "Klinische Monatsblatter für .A.ugen~

.heilkunde"';r.nll-gyat:O~·sz~gi referense és állandó munkatarsa. (A kolozs-

vári' kir, ~agy~r~ud9m~nyegyete,ln ,nyilv. rendes tanárává 189~. évi

augusztus \ló. .13-áp" a; budapesti kir. magy; tud.-egyetem nyilv. ren-

des tanárává 1908. évi N.p.iuJf:h,ó 18-áp kelt, legf~ elhatározással nevez-

tetett k!.) IX., ,B.orá ros7t~r 3 . SZt " ••

NÉKÁM LAJOS'OrvosdQ~to.r, a bőr! és bujakórtan nyilvános rendes

.tanéra, a bőr- ~s .bujakertani ~ klinika igazgatója, a székesfővarosi

:bakteriológiai intézet volt igazgatója, volt fővarosi: közkórházi fŐ9;rvos,

.a "Société frp,nyaise ele .~ermatologie et syphiligra phie", a. "N eeder-

landsche- V ereeniging va~ Dermatologen" , az urugua yi "Sociedad de

Medicina de Montevideo ", an Wiener derrnatologische Gesellschaft",

a berlini -és az olasz bőrgyógyászati' t,~rsulatok ,levele.z,ö1 .!t. brüsszeli

:"Société internationale de Prophylaxie sanitairé et morale" és s~á~o_s

;hazai tudományos egyesület. rendes és ~3Jlapító-tagja, 'a~', Ö Eelségeleg-
.magasabb védnöksége alatt. áll.ó ,,,Egyetemek ,kórJ;táz;l," - tissteletbeli

főorvosa, az Ot:szágo.~ Orvos-Szövetség volt főtitkára, (Magántanárrá

,habilitáltatott :J~~8,:ban;; r,end~ív:üli tan,ári cimet nyert 190~-ban_j

nyilvanoe rendes t~n~!I:á, :IáIl~,v,e7itete~t 1910. évimáj,!s hó 26,-áJl .

.IV., Iú)s$ut1~ La jos uico. : ,;? ,sg: ., , , - ., ~"

'rELtYESrrCZKY :I!;Á Ú ,I;\N , . .qrY03d'9ktorl 9-zanatáln;ia ,ny.' 1\ tanára,
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a: második anatómiai 'intézet .igazgatója, az Auatomische Geséllschaft

rerHle~)agJa, az Életi'ani szakosztály alelnöke. (lVJagántaniiTa liabili-

táltatott 1899- ben.vrendkívüli tanári cimet nyert 1906-ban, nyilvános

rendes"tanárrá kineveztetett 1911 január 4-rn.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV'lIl; Jóisef-kö1'lít

41. ss; 111. em. 15. "
BUDÁY'KÁLMÁNÖí:vosdoktor, műtőorvos, a körbőnctan és kör-

szÖvéttan ny. r: tanál:a,. az 1. számu kérbonctani és kórszövettani

Intézet \;azgatója, a~ig~zságügyi orvosi tanács rendes tagja, a Magyar
'" . "

Tudományos Akadémia levelező-tagja, a', kolozsvári m. kir.' Ferenc

József tudományegyetem orvosi karának volt dékánja és prodékánja.

(Kineveztetett a kolozsvári m. kir, Ferenc József tudományegyetem

nyilvános rendes tanárává 1896 június 6-án, a budapesti m. kir. tud.-

egyetem ny. r, tanárává 1913" dec. 17-én.) 1 1 ., Kt·isztinr .t-körút 91. sz.

KROIl1PECHERÖDO", orvosdoktor. a kérszövettan és bakteriológia

nyilv. rk. tanára. (Kineveztetett ülésjog nélküli nyilv: rendkivüli tanárrá

1912 május 2·án, nyilv. rendes tanárrá 1913 december 17-én.) 1.,

Ménesi-út 9. sz.

Csurgói báró KÉTLY LÁSZLÓ orvosdoktor. a belgyógyászati

diagnosztika nyilv. rendes tanára, a belgyógyászati diagnosztikai

klinika igazgatója, az állami munkás biztosítási-hivatal orvosi taná-

csának tagja; a m. kir, államvasútak belgyógyászati orvosi tanács-

adója; az Egyetemek kórházegyletének konsziliáriusa; a budapesti orvos-

szövetség és orvosklub választmányi tagja. (Kineveztetett ülésjog

nélküli nyilv. rendkivüli tanárrá 1912 május 2-án, nyilv. rendes

tanárrá 1914 május 30-án.) VIII., Szentkirá lyi-utca 13. sz.

Eperjesi KUZMIKPÁL orvosdoktor, a sebészet nyilvános rendes

tanára; a II. sz. sebészeti klinika igazgatója, m. kir. 1. oszt. honvéd-

főtörzsorvos, a m. kir. állami munkásbiztosítói orvosi tanács rendes tagja,

Pest vármegye tb. főorvosa. (A rendkivüli tanári cím adományoztatott

1905-ben, nyilv.' rendkivüli tanarra kineveztetett 1909 április 14-én,

nyilv. rendes tanárrá 1914 július 4-én.) IV., Múzeum-körút 37. sz.

VEREBÉLYTIBOR orvosdoktor, a sebészet nyilv. rendes tanára,

a Hl. sz. sebészeti klinika igazgatója. (Kineveztetett nyilv. rendes

tanárrá 1914 július 4-én.) IV., Koronaherceq-uica 18. sz.

Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.

Csurgói báró KÉTLY KÁROLYm. kir. udvari tanácsos, a Szent

István rend kiskeresztese, orvosdoktor. a gyakorlati belgyógyászat nyug.

nyilvános rendes tanára, az 1. sz. belklinika igazgatója, a kir, magy.

tudományegyetem volt rektora, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a magyar
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orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a kir, m. természet-
tudományi társulat örökítő és a budapesti kir, orvosegyesület választ-

manyi és alapító tagja, az orvosi kar kórodai bizottságának v.
elnöke, a budapesti kir, orvosegyesület volt elnöke, az országos
orvosszövetség elnöke, a pesti szegénygyermek-kórház tiszteletbeli
főorvosa. A.z orsz, köz egészségi tanács rendes tagja. ~Azországos köz-
egészségi egyesület volt elnöke. A budapesti egyetemi orvostan-
hallgatók segély- és önképzö-egyesületének tiszteleti és alapító tagja;
a budapesti VIli. ker. orvostársaság örökös elnöke, a budapesti
orvosklub elnök-igazgatója. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1889-ben; nyugalomba vonult 1913 október 1-én.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Sseni-

kirá lyi-utca 13. sz.

Szepesszombati GENERSICHANTALm. kir, udvari tanácsos, a
Ferenc-József rend középkeresztese, orvos- és sebészdoktor. szemész-
és szülész-mester, a kérbonctan és kórszövettan nyug. nyilvános
rendes tanára, Budapest fő- és székváros Szent István-kórházának
nyug. főorvosa, a kolozsvári tudományegyetemen a kérbonctan volt
nyilvános rendes tanára, orvosi karának volt dékánja és a Ferenc
József egyetem volt rektora; a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagja, a budapesti kir. orvosegylet, a szepesmegyei orvosgyógysz.
társulat rendes és a belgrádi orvosegylet levelező-tagja, a kir. magyar
természettudományi társulat, a német pathológiai, az anatómiai és a
bécsi zoolbotan-társulat rendes és az orsz. közegészségtani társulat
választmányi, a magyal' orvosi könyvkiadó-társulat alapító és választ-
mányi, az erdélyi múzeumegylet volt választmányi tagja és orvos-
természettudományi szakosztályának volt szakelnöke és elnöke, a

belgrádi orvosegylet levelezö-tagja, az igazságügyi orvosi tanács ren-
des és a közegészségügyi tanács rendkívüli tagja, a közkórházi orvos-
társulat tiszteletbeli tagja, Kolozsvár városa tiszteletbeli föorvosa, a
budapesti orvostudományi kal' volt dékánja, és a kir, m. tud.-egyetem
volt rektora. (Kineveztetett a kolozavári orvossebészi tanintézethez

nyilvános rendes tanárrá 1870-ben; a kolozsvári egyetemhez nyil-
vános rendes tanárrá 1872-ben; a budapesti egyetemhez nyilvános
rendes tanárrá 1895-ben; nyugalomba vonult 1913 október 1-én.)
V11., Aréna-út 36. sz.

Nyilvános rendkívül! tanárok.

Tahitótfalusi ÁRKon JÓZSEF orvos- és sebész doktor, fogász-
mester, nyilvános rendkivüli tanár, a sztomatologiai klinika igaz-
gatója, az országos közegészségügyi tanács rk. tagja, a sztomatolo-



AZ 1914-15. TANÉVRE. 31

gusok országos egyesületének díszelnöke, az "Association of danisch

dentists" levelező-tagja, a "Verein Oesterreichischer Zahnárzte "

tiszteleti tagja, a "Société Belge de stomatologie" tiszteleti tagja

az amerikai "Foreign-Relations Commitee" (Advisory Board) magyar-

országi képviselője, az "Odontol. Society of Great Britain " 1903---;

1904-05. években volt külső alelnöke, a finn fogorvosok egyletének

tiszteleti tagja, a "Société de stomatologie de Paris" tiszteleti tagja,

az Assoc. Stomatologiqne Internationale volt első és jelenleg tisz-

teleti elnöke, az American Medical Assiociation, Section on Stoma-

tology tiszteleti tagja. A "Verein polnischer Stomatologen" tiszteleti

tagja, az "Odontologische Gesellschaft in Basel lev elező-tagja. (Rend-

kívüli tanárrá kineveztetett 1906-ban.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV.JII., Mária -utca 52. sz.

ÓNODI ADOLF orvosdoktor. azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '- és gégegyógyászat ny.

rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező - tagja,

műtő, az "American laryngological, rhinological and otological

society" tiszteletbeli tagja, a "Societa italiana di laryngologia e

d'otologia" tiszteletbeli tagja, az "American laryngological Asso-

ciation", a "Berliner laryngologische Gesell schaft", a párisi "Société

francaise d'otologie, de laryngologie et de rhinologie" ,a "Société belge

d'otologie et de laryngologie", az "Internationale Vereinigung gegen

die Tuberculose" levelező-, a "Deutsche laryngologische Gesellschaft"

rendes tagja. (Kineveztetett 1910. évi június hó 17· én kelt legfelsőbb

elhatározással.) VL, O-utca 6. sz.

SCHAFFERKÁROLY orvosdoktor, a központi idegrendszer ép- és

kórszövettanának ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia levelezé-tagja,

az interakadémiai agykutatá-bizottság (Brain-Commission) tagja, a

Philadelphia N eurological Society levelező-tagja, a nemzetközi bün-

tetőjogi egyesület magyar csoportjának választmányi tagja, Gesellsch.

Deutscher Nervenárzte r. tagja, az Erzsébet-szegényházi kórház

igazgató-főorvosa. (Kineveztetett 1912 április 15-én kelt legfelsőbb

elhatározással.) IV., Ká lvin-tér 4. sz.

KREPUSKA GÉZA orvosdoktor. a fülgyógyászat ny. rk. tanára,

a Szent István-közkórház rendelő fül orvosa, a "Stefánia" fehér-

kereszt-egyesület, az Egyetemek kórház-egyesiHetének fülorvosa.

VIlL, Revicz7cy-~dca 4. sz.

BÁLINT REZSŐ orvosdoktor. a belgyógyászat nyilv. rendkí vüli

tanára, az Isz. belklinika igazgatója. (Kineveztetett 1914 május

30-án.) VIIL, Sándor-tér 3. sz.

VÁ,MOSSYZOLTÁNorvosdoktor. a gyógyszerisme és méregtan nyil-

vános rendkivüli tanára, a gyógyszerismei és méregtani intézet igaz-
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gaMja, az Orszagos balneolögiai egyesület f&titkára, a Magyar Orvosi
Archivum megbízott' 'szerkesstöjei ,(Kineveztetett 1914' széptember

5-én.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Má 'nyoki-út 8.' sz,

Nyugalmazott nyilvános rendkívüli tanár.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, , ,

BÖKE GyUÚ orvos doktor és szülészmester, a fülgyógyászat

nyilv, rendkívüli tanára, a Ill., oszt. vaskorona-rend lovagja, .a buda~
pesti Szent ~ókus-közkórház fülbeteg-osztályának rendelő orvosa,
a Stefánia-gyermekkórház volt rendelő orvosa; a budapesti királyi

orvosegylet rendes tagja, a budapesti orvosi kör és országos segély-
egyletének volt elnöke, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító-
s annak alapítványi bizottségának tagja, az országos közegészség-
ügyi tanács rendkívüli tagja, a kir. orvosegylet otologiai szak-
osztályának elnöke, a "Société francaise d'otologie et laryngologie"
levelező-, a magyar orvosok, és természetvizsgálók állandó központi
választmányának rendes tagja, a m. kir, államvasutak fülészeti tanács-
adója, a magyar közlekedési vállalatok orvosainak nyugdíj- és segély-
egyesületének választmányi tagja, a "Société royale de médecine
publique de Belgique" tagja, az országos közegészségi egyesület ren-
des és választmányi tagja, a Szamaritánus-egyesület elnöke, Budapest
székesfőváros IV.ker.iskolaszékének volt alelnöke, a közkórházi orvos-
társulat rendes és igazgató-tanácsi tagja, az 1904. évi nemzetközi
hygieniai és demografiai kongresszus volt pénztárosa, az 1909-ben
tartott nemzetközi orvosi kongresszus fülészeti szakosztályának és az
ugyanakkor tartott nemzetközi otologiai kongresszus elnöke. (A rend-
kívüli tanári cím és jelleg adományoztatott 1879-ben, nyilv. rk.
tanárrá 1902 április 29-én neveztetett ki. Nyugdíjaztatott 1911.)
VIll., Fo"hú'ceg Sándor-tér 3. sz.

Nyugalomba vonult címzetes és jelleges nyilvános rendes tanár.

Szalóki NArRA'l'lLhIRE m. kir, udvari tanácsos, orvos- és sebész-
tudor, szemész- és szülésztneater és műtő, jubiláris díszokleveles

doktor, az 0 1 '1 '- és gégetükrészet, a fej és nyak sebészeti betegségeiről
szóló tan volt magántanára, a budapesti kir. orvosegyesület rendes
és alapító, a közkórházi, a kir. m. természettudományi és a földrajzi
társulat rendes tagja, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító és

igazgató-tanácsi tagja, az "American laryngological Association", a
"Berliner Laryngologische Gesellschaft" tiszteleti és a Wiener la-
ryngo-rhinologische Gesellschaft" levelezö-tagja, a budapesti kir. orvos-
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egyesület orr- és gégegyógyászati szakosztályának volt elnöke, a buda-
pesti kir, tudományegyetemi orvostanhallgatók segély- és önképző-

egyesületének tiszteleti, Pest megye bizottságának virilis tagja, több
hazai közhasznú társulatnak alapító, igazgató, tiszteleti és rendes
tagja, a Szent Róku:;hoz címzett közkérház 1. sz. sebészebi osztályá-
nak volt fő- és orr-gégészeti fiökosztélyanak volt rendelő-orvosa.
(A nyilvános rendes tanári címet és jelleget 1892-ben nyerte.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.,
Kígyó-tér 1. sz~

Nyugalomba vonult címzetes és jelleges nyilvános rendkívüli
tanárok.

STlLLERBERTALANm. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoktor.
szülészmester, a belgyógyászat magántanára nyilvános reud kí vüli
tanári címmel és jelleggel, a pesti izraelita-korhaz igazgatö-főorvosa,

a budapesti királyi orvosegylet alapító-tagja és volt első titkára, az
orvosi könyvkiadó-társulat alapító- és igazgatósági tagja, a kir, m.
természettudományi társulat alapító-tagja. (A rendkivüli tanári
cím és jelleg adományoztatott 1883-ban.) v., Sas-utca 21. sz.

Szentgyörgyi báró M:ÜLLER KÁI,lIIÁN. orvos-sebészdoktor, szülész-

mester, a hasbetegségek kér- és gyógytunának magántanára nyilvános
rendkivüli tanári címmel és jelleggel; a főrendiház tagja; c. miniszteri
tanácsos; a Ferenc József rend csillagos középkeresztese ; a francia
becsületrend középkeresztese; a német királyi koronarend csillagos közép-
keresztese ; a németalföldi Oránia-Nassau-rend nagy tiszti keresztese,
aszékesfővárosi dunabalparti közkórhézak volt igazgatója; a Szent

Rókus-kórház rendelő orvosa, az ol'flzágos közegészségi tanács elnöke;
a tuberkulózis elleni küzdelem kormánybiztosa ; a XVI -ik: nemzetközi
orvosi kongresszus volt elnöke; az orvosi kongresszusok állandó nem-
zetközi bizottságának alelnöke; az orvosi továbbképzés nemzetközi bi-
zottságának tagja; a tisztiorvosi vizsgák országos (budapesti) bizott-
ságának volt másodelnöke j a kir. József-müegyetemen az építészi
egészségtan volt megbízott tanára j Esztergom-, Pozsony-, Torontál-
és Vasmegye tiszteletbeli főorvosa; a magyal' szent korona országai vö-

röskereszt-egylet egészségügyi tanácsának tagj a; abudapesti orvosok szö-
vetségének volt eluőke ; a budapesti kiralyi orvos-egyesület tiszteletbeli
és alapító-tagja és tnberkulózis-bizottságánakvolt elnöke; amagyar orvosi
könyvkiadd-tarsulat alapító és igazgató, a budapesti orvosi kör tisz-
teletbeli tagja és volt alelnöke, és országos segélyegyletének volt
elnöke j az országos közegészségi egyesület tiszteleti tagja és volt
elnöke; a sztomatologusok országos egyesületének tiszteleti tagja, az

3
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orvostanhallgatók segélyző- és önképző-egyesületének dísztagja; a kir.
magyar természettudományi t.ársulat örökítő, a kolozsvari orvos-

természettudományi társulat és a würzburgi •Physikaliseh-mediziVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII i-

sche Gesellschaft" rendes tagja; az "Internationales Central-Bureau
zur Bekámpfung der Tuberkulose" szűkebb tanácsának tagja; a "The
British Institute of Public Health" , a .Devon and Exeter Medico-
Chirurgieal Society", a •The Sanitary Institute", a ,Deutsche Gesell-
schaft für öffentliche Gesunclheitspflege", az •EpidemioJogical Society

of London" és a madridi .Sociedad Espanola de Higiene", a hel-
singforsi .Societas medicorum Finlandiae" és a "Societas salubritatis
publicae fennica " a "Société royale de médicine publique et de
topographie médicales de Belgique" tiszteletbeli tagja; a párisi .Société
ele médecine pratique", a "Société internationale de la 'I'uberculose" ,
a zágrábi "Sbor Lieénika Kraljevina Hrvatske i Slavonije", a .Reale
Accademia eli Medicma di Torino", a •Greifswalder medicinischer
Verein", a •Société médico-chirurgicale de Paris", a •Société royale
de médicine publique de Belgique ", a glasgowi •Medico-chirurgical
Society" és a , Verein fül' öffentliche Gesundheitspflege Hannover "
levelező ; a párisi .Société de médecine publique et d'hygiene pro-
fessionelle" , a .Société francaise d'hygiene" és az .Árztlich-hygie-
uischer Vere in in Elsass- Lothringen" külföldi, az • Association
internationale pour le progres de l'hygiene " tiszteleti tagja; az
"oeuvre d'enseignement médical complémentaire " tudományos bizott-
ságának tagja; a VIlI-ik nemzetközi közegészségi és demografiai
kongresszus és a .Oommission internationale permanente " volt fő-
titkára; a közkórházi orvostársulatnak tiszteletbeli elnöke és a fővárosi
gyakorlóorvosok segítő-egyesületének tiszteletbeli tagja és volt elnöke.
(A rendkivüli tanári cím és jelleg adományoztatott 1884-ben.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV., Váczi-utca 8. sz.

Fehérvári JANNYGYULA·m. kir, udvari tanácsos, orvos-sebész-
doktor, szülészmester és mütő, a sebészi általános kör- és gyógytan
magántanára nyilvános rendkivüli tanári címmel, a Szent István-
közkórház IlI. sebészéti osztályának ny. főorvosa, a vöröskereszt-egyleti

Erzsébet-kórház· tb. igazgatója, a IlI. oszt. vaskorona-rend lovagja, az
országos közegészségügyi tanács rendes tagja, a vöröskereszt-egyleti
egészségügyi tanács másodelnöke a budapesti kir. orvos-egylet, a
m. kir. természettudományi társulat, a m. orvosi könyvkiadó-társulat,
az országos közegészségi egyesület, a ndeutsche Gesellschaft fül'
Chirurgie" rendes tagja, stb. (A rendkivüli tanári cím adományoz-
tatott 1895-ben.) 1 ., Fehét-vá r i-út 19/a . sz.
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VEREBÉLY LÁSZLÓ orvos-sebésztudor, szülészmester, műtő,

volt magántanár sebészi mütéttanból. Stefánia szegénygyermek-korhaz

sebészfőorvosa. Tagja a m. kir. orvosegyletnek, sebészi' társulatnak,

kórházi orvostarsulutnak, igazgató-választmányi tagja az orvosi

körnek és segélyegyletének, az orvosok és természetvizsgálók ván-

dorgyűlése központi választmány ának könyvtárosa, a m. kir, termé-

szettudományi társulat tagja. Nyugalomba vonult c. rk. tanár.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV., Koronaherceq-uico; 18. sz.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C í m z e t e s és j e l l e g e 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 .

.Á"GY ÁN BÉLA m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebész doktor, a

hasúri szervek kór- 8S gyógytanának magántanám nyilvános rend-

kívüli tanári címmel és .ieIleggel, a Szent Rókus-kórház II. orvosi

osztályának főorvosa, a budapesti kir. orvosegyesület rendes és

választmrinyi tagja, a közkorhazi orvostársulat és a kir. m. termé-

szettudoméuyi társulat rendes tagja. (A rendkivüli tanári cím és

jelleg adományoztatott 1894-ben.) VIIL, Sándor-utca 22. sz.

C í m z e t e s r e n d k i v ü l i t a n á r o k .

GOLDZrEHERVIL~IOS orvos- és sebészdoktor, szemészmester, a

látószerv kórbonctanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári

címmel, m. kir. udvari tanácsos, Szenb Rókus-kórházi szemész-főorvos,

a lll. kir. állami munkásbiztosító-hivatal orvosi tanácsának rendes tagja,

a. Vöröskereszt Erzsébet-kórházának főorvosa hadi állományban,

a Vöröskereszt- egyesület egészségügyi tanácsosa, az országos vakok

intézetének szemorvosa, a budapesti kir. orvos egyesület, a heidelbergi

...szemésztársulat és a természettudományi társulat rendes, a magyar

orvosi könyvkiadó-társulat alapító-tagja, a Ferenc József-rend tiszti

keresztese .: (Rendkívüli tanári cimet nyert 1895-ben, 1896-ban

habilitatiója a szemészet összes területére kiterjesztetett.) V., Báthory-

utca 5. sz.
Szilsárkányi SZILI ADOLF m. kir, udvari tanácsos, orvos doktor,

szemészmester, az elméleti és gyakorlati szemtülrrészet magántanára,

nyilvános rendkivüli tanári címmel, a pesti izr. hitközség kórházá-

nak szemész-főorvosa, (A rendkivüli tanári cím adományoztatott

1895-ben.) V., Sas-utca 6. sz.

Szemlőhegyi Insn ARTuR orvos-sebészdoktor, azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '- ésgége-

tükrészet magántanára nyilvános rendkivüli tanári címmel, a 'székes-

fővárosi Szent Margit-közkórház főorvosa. (A rendkivüli tanári cím

adományoztatott 1897-ben.) IV., Reá ltanoda-utca 18. sz.

3*
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HUTYRA FERENC m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor.
okleveles állatorvos, a bécsi állatorvosi főiskola tiszteleti doktora,
az állat járvány tan, állategészségügyi rendeszet és hússzemle magán-
tanára nyilvános rendkivüli tanári címmel, az állatorvosi főiskola
rektora s ugyanott a járványtan és a törvényszék5 állatorvostan nyil-
vános rendes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia lev.-tagja, a
Ferenc József rend középkeresztese, a Ill. osztályú vaskorona-rend
tulajdonosa, a II. oszt. porosz korona-rend, a II. oszt. szász kir.
Albrecht-rend és a román korona-rend nagy tiszti keresztjének tulaj-
donosa, a francia •Mérite agricole" tiszti keresztese, az országos
állategészségügyi tanács elnöke, az orsz, közegészségi tanács tagja, a
magyar orsz. állatorvos-egyesület elnöke, a VIlI-ik nemzetközi állat-
orvosi kongresszus volt ügyvivő alelnöke, az orsz, magyar gazdasági
egyesület igazgató-v~lasztmányi, az 01"SZ. közegészségi egylet és a
királyi természettudományi társulat választ.mányi, az állatorvosi tiszti
vizsgálat vizsgálóbizottságának és a budapesti kir. orvosegyesület
rendes tagja, az "Internationales Central-Bureau zur Bekámpfung
der Tuberkulose" levelező-, ali "Academie Royale de médecine de
Belgique", az "Accademia d'Agricoltura di Torino" és a párisi "Société
Centrale de médecine V étérinaire " külföldi levelező-, a kazáni állat-
orvosi intézet, a horvát állatorvosok, a badeni állatorvosok és a svéd
állatorvosok egyesületének tiszteleti tagja. Az ,,~Ülatorvosi Lapok"
és a "Közlemények az összehasonlító élet- és kértan köréből " c.
folyóiratok szerkesztője. (A. rk. tanári cím adományoztatott 1899-ben.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VII., Rotienbiller -uica 23-25. sz.

Pusztapéteri báró HERCZEL MANÓm. kir. udvari tanácsos, orvos-
doktor, a has- és húgyivarszervek magántanára nyilv. rk, tanári
címmel, a székesfővárosi Szt Rókus-kórház sebészeti osztályának
főorvosa, a budapesti kir, orvosegylet és a magyar orvosi könyv-
kiadó-társulat alapító-, a heidelbergi orvostermészettudományi tár-
sulat rendes tagja. (A rk. tanári cím adományoztatott 1901-ben.)
VII., VÚ1"osligeti-fa sor 9. sz.

HA rAS ADOLF orvosdoktor, a bőrgyógyászat és bujakórtan
magántanára nyilv. rk. tanári címmel, a székesfővárosi Szt
István-kórház bőrbeteg-osztályának főorvosa, a .Deutsche Derma-
tologische Gesellschaft" rendes, a párisi "Société de Dermatologie
et Syphiligraphie", a berlini és a bécsi dermatologiai társulat levelező-
tagja, a budapesti kir. orvosegylet, az orvosi kör és a kir. m. termé-
szettudományi társulat rendes tagja, a dermatologiai és urológiai

társulat elnöke és a Deutsche Dermatologische Gesellschaft igazgató-
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sági tagja. (A rk, tanári cím adományoztatott 1902-ben.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Aulich-

utca 4-6. sz.

ERŐSS GYULAorvosdoktor. a gyermekgyógyászat magántanára,

nyilvános rendkivüli tanári címmel (a rk. tanári cím adományoz-

tatott 1904 aug. 30-án); az igazságügyi orvosi tanács tagja; a

budapesti kir. orvosegyesület v. alelnöke; a poliklinika igazgatója;

stb. VIlI., Mikszá th Kálmán tér 2. se.

TERRAYPÁL orvosdoktor. a mellkasi szervek kör- és gyógytaná-

nak magán tanára, ny. rk. tanári címmel. (A rk. tanári cím adomá-

nyoztatott 1904-ben.) VIlI., Múzeum-utca 9. sz.

SZÉKELYÁGOSTONorvosdoktor. a fertőző betegségek kísérletes

kér- és gyógytanának magán tanára rk, tanári címmel, a Pasteur-

intézet és körhéz igazgatója, az "Orvosi Hetilap" szerkesztője,

IX., Knézits-utca 15. sz.

TÓTH ISTVÁN orvosdoktor, a

magántanára, ny. rk. tanári címmel; a

osztályának főorvosa, a Gynaekologia

körút 37/39. sz.

TÖRÖK LAJOS orvosdoktor, a bőr- és bujakórtan tanára ny. rk.

tanári címmel, poliklinikai főorvos, a francia, olasz és bécsi derma-

tologiai egyesület levelező-tagja, a magyar dermatologusok egye-

sületén ek alelnöke, a Ferenc József-kórház rendelő orvosa. V.,
Alkotmúny-utca 7. sz.

DONATHGYULA orvosdoktor. az idegkórtan és gyógytan magán-

tanára ny. rk. tanári címmel, a budapesti k. orvosegyesület, a köz-

kórházi orvostársulat igazgató-tanácsának, a természettudományi társu-

lat, a berlini "Deutsche Chemische Gesellschaft" és a párisi Bociéte
médico -psychologiq ue k ülfö ldi tiszteletbeli tagja, a "Klinikai Füzetek"

szerkesztője, a n smzetkőzi folyóirat "Epilepsia" főszerkesztője. V., Bál-

1Jány-utca 4. sz.

Szepesváraljai SARBÓARTUlt orvosdoktor. az idegkértani dia-

gnosztika magántanára rk. tanári címmel, a Szent István-kórház

idegosztályának főorvosa, az állami munkásbiztosítási hivatal orvosi

tanácsának és a gyógypedagógiai országos szaktanács tagja. V., Aulich-

utca 7. sz.

Zalai FENYYESSYBÉLA orvosdoktor. a közegészségtani intézet

adjunktusa, a közegészségtani vizsgalömódszerek magántanára.

1., Mészúros-utca 14. sz.

SZONTÁGHFELIX orvosdoktor. a gyermekgyógyászftt magantanára,

.közkórházi főorvos. VIIl., Baross-utca 21. sz.

nőgyógyászati prop edeutika

Rókus-kórház nőgyógyászati

szerkesztője. VII!., József-
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Alsóviszokai GERLÓCZY ZSIGMONDorvosdoktor. a heveny- és

fertőző betegségek kér- és gyógytanának magántanára, a székes-

fővárosi Szent László-közkórház főorvosa, a kir. József-műegyetemen

az építészeti egészségtannak meghívott előadója, a közkórházi

orvostársulat igazgató-tanácsának tagja, a szamaritánus-egyesület

választmányi tagja, az országos magyar iskolaegyesület felügyelő-

bizottsági és IV -ik ker. választmányi tagja, a budapesti kir.

orvosegyesület részéről az orsz. balneologiai egyesületbe kikül-

dött bizottság tagja, a budapesti kir. orvosegyesület, a magyar

orvosi könyvkiadó-társulat, az orsz. balneologiai egyesület, az orsz.

magyal' képzőművészeti társulat és a Magyar iparművészeti társulat

rendes tagja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kigyó-tér 1. sz.

BLASKOVICSLÁSZLÓ orvosdoktor.

tanára, a budapesti m. kir, állami

VIlI., Szentkirá lyi·utca 51. sz.

BORSZÉKYKÁROLYorvosdoktor, a sebészi műtéttan magántanára,

aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . sz. sebészeti klinika adjunctusa, VIlI., József-7cörút 53. sz.

HÁRI PÁL orvosdoktor. az élet- és kÓl'vegytan magántanára, az

élettani intézet adjunktusa. V., Nagy7co?"ona-utca16. sz.

ILLYÉS GÉZA orvosdoktor, a sebészéti urologia magántanára, a

Szent Rókus-kórház urologiai-sebészeti osztályának főorvosa, az ame-

rikai "Association of genito-unnary-surgens" levelező-tagja, az állami

munkásbiztosítási orvosi tanács tagja. IV., Ferenc J ossef-rckpar t 24. sz.

PÓLYA JENŐ orvosdoktor. a Szent Istvan-kérház főorvosa, a

sebészeti anatómia és a hassebészet magántanára. V., Amny János-

utca 2.9. sz.

VAS BERNÁT orvosdoktor, a mikroszkópiai és kémiai diagnosztika

magántanára, a poliklinikai laboratorium főnöke. V., Lipót-körút 11. sz.

a szemészeti műtéttan magán-

szemkórház igazgató -főorvosa,

l I a g á n t a n á r o J . képviselöl.

LOVRICHJÓZSEF (1. Magántanárok).

ELISCBER GYULAVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Magántanárok).

~lagántauürol •.

LICHTENIlERGKORNÉL orvosdoktor. az elméleti és gyakorlati fül-

gyógyászat magántanára, a Szent István-kórházban rendelő fülorvos,

a budapesti kir, orvosegylet, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat,

a természettudományi társulat, az orsz. közegészségi'tgyi egyesület,

a' Trefort-egylet és az országos orvosi nyugdíj intézet alapító-tagja.

V., Nádor-utca 31. sz.
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BAKÓSANDoRorvosdoktor. szülészmester, műtő, a húgy- és ivar-

szervek sebészi bántalmainak magántanára, kórházi főorvos a fővárosi

Szent Janos-közkórhézban, az igazsá,gi1gyi orvosi tanács tagja, a kir.

orvosegyesület rendes tagja, kir. tanácsos.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kecskeméti-utca 5. si.

Sl'ERN SAA1U orvosdoktor. a Ferenc József rend lovagja, a

fizikális vizsgálati. módszerek magéntanara, a budapesti poliklinika

főorvosa, v., Nagykorona-utca 20. sz.

FRANK ÖDÖN orvosdoktor. az emberi j:írványok magálltanára,

kir, közegészségi főfelügyelő. V., Fa lk Miksct-u. 13. sz.

SZÉNAsy SANDORorvosdoktor. műtő, a sebészi eszköz- és kötés-

tan magáritanára. IV., Iiedltancda-uica 18. sz.

SCHACHTfm MIKSA orvosdoktor. műtő, a helkologia és a

sebkezelés tan magántanára, az igazságügyi orvosi tanács tagja és

jegyzöje, a "Gyógyászat" szerkesztője, IV., Múzeum-körút 19. sz.

SCHWARZAR'l'Ull orvoadoktor. az idegkér- és gyógytan magán-

tanára, az általános poliklinika főorvosa, az orsz. közegészségügyi

tanács rendkivüli tagja. VI., Gróf Zichy Jenő-uüa 3. se.
BARTHA GAliOR orvosdoktor, műtő, a Ferenc József keresle.

kórház sebészeti osztályának főorvosa, a csont- és izületi sebészeti

bánbalmak kör- és gyógytanának magán tanára. IV. ker ., Kecskeméti-

utca 4. sz.

SALGÓ,JAKAB orvosdokbor. az elrnekórtan llJagántanára, a

lipótmezei orsz. elmegyógyintézet volt osztály-főorvosa. V., Nagy-

korona-uica 22. sz.

HABERERN JONAIHA:-I PAL orvosdoktor. m. kir. udv, tanácsos,

a csont, és izületi sebészeti bántalmak és urologiai sebészet magán-

tanára, Szt Rókus-kórházi főorvos. IV., Mária Va lér ia -utca 5. sz.

RO'l'HMANN'ÁRiVIINorvos doktor, a fogak kör- és gyógytauának

magántanára. VI., Podmaniczky-utca 17. sz.

NÉ:lIAl JÖZSIJI orvosdoktor. a gyakorlatiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '- és gégetükrözés

magántanára. v., Sas-utca 11. sz.

PHOCHNOVJÓZSEF orvos doktor, az erőszakos sérülések magán-

tanára, Szt Rókus-kórházi rendelőorvos. a m. orvosok és term é-

szetvizsgálók vándorgyülései állandó közp. választmányának titkára.

VIlI, József-könit 55. sz.

KOSSA GYULA orvos doktor, a méregtan magantauára, az állat~

orvosi akadémia rendes tanára. VII, Rottenbiller -uica 23. sz.

HAINISS GÉZA orvosdoktor, m. kir. udvari tanácsos, a.védhimlő-

oltás elmélete és gyakorlata magán tanára, az országos védhimlőoltö-

intézet oltöorvosa, a Szt István-kórház főorvosa, Pestvál'megye. tb.
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főorvosa, a Ferenc József rend lovagja, székesfővárosi törvényhatósági

bizottsági tag.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Főherceg Sándor-utca .27. sz.

LIGET! ÁRMIN orvosdoktor. az anyagforgalom élettanának

magántanára. Visegrád.

IMRÉDYBÉLA orvosdokbor, a hasüri szervek betegségei tanának

magántanára, a vöröskereszt-egyesület Erzsébet-kórháza belbeteg-

osztályának főorvosa, VIIL, József-könít 35. sz.

TAUSZK FERENC orvosdoktor, kir. tanácsos, a belgyógyászati

vizsgáló módszerek magantanara ; a jobbparti szegényház kórházának

rendelőorvosa, a San Marco hercegnő-féle "Irgalomháza • főorvosa, a

n'rüdőbeteg-Szanatorium-Egyesület" első titkára. VI., Aniú'á ssy-út

41. sz.

BACKER JÓZSEF orvosdoktor, a női betegségek propedeutikája

magántanára, az Új János-kórház nőbeteg-osztályának rendelőorvosa.

VIlI., Ho1'ánszky-utca .25. sz.

Magyarteleki FELEKY HUGÓ orvos doktor, műtő, a "férfi ivar-

és húgyszervek bántalmainak kör- és gyógytana" magántauára, a

budapesti poliklinika húgyszervi osztályának főorvosa, az Orsz. Köz-

egészségi Tanács rk, tagja, a kir. orvosegyesület derrnat. és urolog iai

szakosztályának alelnöke, az "Urologia" szerkesztöje, a "Folia

Urologica" szerkesztőségének tagja, a .Deutsche Gesellschaft fill'

Urologie"VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. tagja. VI., Andrássy-út 45. szám.

OKOLlCSÁNYI-KuTHYDEZSÖ orvosdoktor. a hydrotherapia és

klimatologia, nemkülönben a tüdővész kér- és gyógytana magán-

tanára, kir, tanácsos, Pestvármegye tb. t. főorvosa, a budapesti kir.

orvosegyesület tuberkulózis-bizottságának tagja, a Tuberkolózis-orvosok

egyesülete igazgató-tanácsának tagja, a berlini "Centralcomité zur

Bekámpfung del' Tuberkulose" levelező-tagja, stb. VI1., Ker tése-u. 6. sz.

HOCHHALTKÁROLYorvos-sebész doktor, szülészmester, a szív- és

tüdöbetegségek kór- és gyógytanának magántanára, a székesfövárosi

Szent István-kőzkörhaz osztályos főorvosa, a közkórházi orvostársulat

volt elnöke, a budapesti kir. orvosegyesillet tuberkulózis-bizottságá-

nak tagja, ezen egyesületnek alapító és volt válasatmanyi tagja, a

VIlI. nemzetközi közegészségi és demogi afiai kongresszus Ill. szak-

osztályának tiszteletbeli elnöke, az orvosi köuyvkiadő-tarsulat alapító-

tagja, a budapesti orvosok szövetségének volt alelnöke, az Ol'SZ.

orvosi szövetség nyugalomdíj-intézetének alapító-tagja, a tn. kir,

állami munkásbiztosító-hi vatal orvosi tanácsának alelnöke, az országos

balneologiai egyeslllet igazgató-tanácsának tagja. IV., Korona lierceq-

utca 10. sz.



AZ 1914-15. TANÉVRE.

MORELLl KÁROLY orvosdoktor. m, kir. udvari tanácsos, a gya-

korlati orr- és gégetükrözés magántanára, a Szt Rókus-kórház orr-

és gégebetegek osztályának rendelő-orvosa, a budapesti királyi orvos-

egylet és a magyal' orvosi könyvkiadó-társulat alapító, a fővárosi

gyakorlóorvosok segítőegyesületének alapító, a közkórházi orvos-

társulat, az orvosi körnek, az országos közegészségügyi egyesületnek

rendes tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kígyó-tér 1. sz.

ALAPY HENRIK orvosdoktor, a húgy szerv ek sebészetének magán-

tanára, a Bródy Adél gyermekkórház sebészi osztályának főorvosa,

V., Honvéd-utca 3. sz.

HATTYASYLAJOS orvosdoktor. az elméleti és gyakorlati odouto-

technika és metallurgia magán tanára, a budapesti kir. orvosegyesület

sstomatologiai szakosztályának elnöke. IV., Seeroita-té« 4. szám.

DJEBALLAGÉZA orvosdoktor, a vér-, vese- és anyagcserebeteg-

ségek kör- és gyógytanának magántanára. IV., Kecskeméti-utca 11. sz.

FRIEDRICH VILMOS . orvosdoktor. az ipari megbetegedések

kőr- és gyógytanának· magántanára, a kir. József-müegyetemen

az ipari egészségtannak meghívott előadója, a kerületi betegs. pénztár

főorvosa s a kerületi betegs. pénztár rendelőintézetének igazgató-

főorvosa, IV., Kossuth Lajos utca 4. sz.

GYŐRY TIBOR orvosdoktor. az orvostörténelem magántanára,

a m. kir. állatorvosi főiskolán az állatorvostan történelmének

. elöadója, orvosegyesületi háznagy, a Deutsche Gesellschaft fül'

Geschichte der Medizin und derZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN aturwissenschaften és a Société

franeaise d'histoire de la Médscine rendes tagja, a hallei Academia

Oaesarea Leopoldino-Carolina rendes és a barcelonai kir. orvosi aka-

démia levelezö-tagja, a Virchow-féle "Jahresbericht" magyarországi

referense. IV., Veres Pálné utca 3 4 . sz.
HOLTI, HOMÉR orvosdoktor. a sebgyógyítás magántal1ára, a Szt

Istvan-kérház főorvosa, IV., Ferenc JÓ.'öse{rakpart 23. sz.

ANTAL JÁNOS orvosdoktor, udv, tanácsos, a fogászati kór- és

gyógytan magán tanára. IV., Kossutl~ Lajos utca 6. sz.
TEMESVÁRY REZSÖ orvosdoktor, a szülészeti propedeutika

magántanára j a budapesti állami gyermekmenhely és a budapesti

kerületi betegsegélyző-pénztár rendelő nőorvosa ja" Gynaekologia"

szerkesztője j a budapesti kir. orvosegyesület gynaekologiai szak-

osztályának titkára, a budapesti kir. orvosegyesület könyvtárosa és

alapító- tagja, a budapesti orvosok szövetségének volt főtitkára, az

országos közegészségi egyesület alapító és választmányi tagja, a ma-

gyar orvosi könyvkiadó-társulat, az országos orvosi segélyegylet, az

41
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országos orvosi nyugalomdíj- és segélyegylet alapító-tagja, a kir, m

természettudományi társulat, az orvosi kör, a közkórházi orvostársulat,

a balneologiai egyesület, a "Deutsche Gesellscbaft für Gynaekologie "

rendes tagj a; a "Societa Italiana di Ostetricia e Ginecologia" és a

"Société francaise d'Electrothérapie" levelező s az "American Electro-

therapeutic Association" tiszteletbeli tagj a; a "Centralblatt fül' Gynae-

kologie ", a "Jabresbericht fül' Geburtshilfe und Gynaekologie" s a

"J ournal of Obstetrics and Diseases of W omen of the British Em-

pire " magyarországi referense.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI!., Erzsébet-körút 32. sz.

DETRE LA szLÓ orvosdoktor. a bakteriologia magántanára, a

Charité-Poliklinika tuberkulozis-osztályának főorvosa, a berlini "Inter-

nationale Tuberkulose Vereinigung" levelező-tagja. V!., Bajza-utca 30. sz.

MOHl~ MIHÁLY orvosdoktor, "a gyermekek szembetegségeinek

kör- és gyógytanaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« magántanára ; a pesti izr. hitközség Bródy

Adél gyermekkórházának és az ált. munkásbetegsegélyző-pénztár

kórházának szemész-főorvosa, a budapesti kir. orvosegyesiilet, a kir.

természettudományi társulat stb. rendes tagja; a budapesti orvosi

kör titkára, a "Wiener klin. Rundschau" levelez ője. IV., Ií.Moly-

körút 2 4 . sz.

RÁ'rHONYl REUSZ FRIGYES orvosdoktor, a központi idegrendszer

élettanának magántanára. VII!., József-utca 11. sz.

BEREND MIKLÓS orvosdoktor, a gyermekgyógyászat, különös
tekintettel az újszülöttek megbetegedésére c. tan magántallára_·

tv; Eskü-tér 8. sz.

WENHARDT JANOS orvosdoktor. a belső betegségek általános

kórtanának magántanára, közkórházi főorvos. VIlI, József-körút 43. sz.

BEcK SOMA orvosdoktor. a bőr- és bujakórtan és gyógytan

magántanára, a Bródy Adél gyermekkórház rendelő főorvosa bőr- és

bujakóros gyermekek számára, a párisi Société de Dermatol. et Syph.

levelező-tagja, a "Monatsbefte f. pra kt. Dermat." és a "Jahresbericht

f. Dermat." állandó belső munkatársa stb. V!., Liszt Ferenc tér 9. sz.

SZABÓ JÖZSEF orvosdoktor. a fogászati műtéttan magantanéra t

a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöke; a Stomatologusok

Orsz. Egyesületének tiszteleti tagja; a "Société d'Odontologie de

France", a "Verein öst. Zahnarzte", a "Société belge de Stomatologie"

lev.-tagja; az "Öst.-lmg. Vierteljahrsschrift fül' Zahnheilkunde" állandó

munkatársa. V II!., József-körút 37-39. sz.

MATOLCSYMIKLÓS orvosdoktor és gyógyszerész-doktor, a gyógr

szerészéttan magántanára, az egyetemi gyógyszertár vezetője. VII!.,

ÜUői-út 20. sz.
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DONOGÁNYZAKARIÁSorvosdoktor. a felső légútak betegségeinek

magántanál'a.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, József-?cönít 37-39. sz.

PREISICHKORNÉL orvosdoktor. a gyermekkori betegségek pato-

logiájának magántanára, közkörhazi főorvos, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» Verein d. Árzte fül'

innere Krankh. u. Kinderheilkunde.in Wien" levelező-tagja. VIII"

József-körút 87. sz.

MINI CH KÁROLY orvosdoktor. közkórházi főorvos és törvény-

széki orvos, az erőszakos halálnemek törvényszéki orvostanának

magántanara, V1., Nagy János utca 12. sz.

KONRÁDJENŐ orvosdoktor, miniszteri tanácsos, a közigazgatási

elmekórtan magántanára, a Budapest lipótmezei állami elmegyógy-

intézet ny. igazgatója, a közegészségügyi tanács rk. tagja. 1., Kékgolyó-

uica 5. sz.

LOVRICHJ ÓZSEl<'orvosdoktor. a szülészeti műtéttan magántanára.

IV., Kecskeméti-utca 2. sz.

WIN'l'ERNITZ ARNOLD orvos doktor, a sebészeti kertan és dia-

gnosztika magán tanára, a Stefánia-gyermekkórház sebész-főorvosa,

VIIL, József-utca 25, se..

HASENFELDARTUR orvosdoktor, a vérkeringési szervek meg-

betegedései .kör- és gyógytanának rnagántanára, aszékesfővárosi

»Erzsébet" szegényházi kórház osztályos rendelőorvosa. VI., Teréz-

köi'út 39. sz.

KOLLARl'l'S JENŐ orvosdoktor. az idegkórtan magán tanára.

VIlI., Főherceg- Sándm' H . 17. sz.

SCHOL'l'ZKOR~"ÉLorvosdoktor. a szemészeti diagnosztika magán-

tanára. VIlI., Má1'ia-utca 46. sz.

HUDOVERNlGKÁROLY orvosdoktor. az elme- és idegbetegségek

határkórformáinak és az idegrendszer betegségei topikus diagnosztiká-

jának magántanára, a sz. főv. Szt János kórház elmebeteg-osztályá-

nak főorvosa, a párisi Société de Psychiatrie Ievelező-, és a Société

Clinique ele Médecine Mentale külf. tagja, kir, törvényszéki ideg-

és elmeorvos-szakértő. IV., Haris-bazár 3. se.

RHORER LAsZLÓ orvosdoktor. az orvosi fizikális kémia magán-

tanára, fL fizika ny. 1 '. tanára, a m. kir. állatorvosi főiskolán. VIL,

Ist'ván-út 18. sr.

POÓR FERENC orvosdoktor. a bőrbetegségek kór- és gyógy-

Lanrinak magántanára, Szent Rókus-közkórház V .. osztályának föorvosa.

VIII., Rákóczi-út 19. sz.

HE[M PAL orvosdoktor. a gyermekkori betegségek szemiotiká-

jának magríntanára. V, Katona Józse( utco. 17. sz.
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HORVÁTH MIHÁLY orvosdoktor, az ortopédia magántanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIlI., Baross-utca .28. sz.

TORDAY FERENC orvos doktor, a gyermekgyógyászat, különös
- tekintettel a csecsemők kör- és gyógytanára, magántanára, az állami

gyermekmenhely főorvosa. VIlI., tms-« 14. sz.
RÁSKAY DEZSŐ orvosdoktor, közkórházi rendelőorvos. a húgy-

BS ivarszervi bantalmák klinikai diagnosztikájának magán tanára. V.,
Arany János utca 9. sz.

KOPITs JENŐ orvosdoktor. az ortopédia magántanára, a Stefánia-

gyermekkórház főorvosa, VI!., Nyá1'-utca .2.2. sz.

KERTÉSZ JÓZSEF orvosdoktor. az ált. seb-, kőr- és gyógytan

magántanára. Vll!., Rökk Szilárd utca 31. sz.

MANNI~GERVILMOSorvosdoktor. a sebészeti propedeutika magán-

tanára. VIlI., Horúnszky-utca .27. sz.

,VEI:\' MAKÓ or vosdoktor. a mindennapi sebészet fogalmi kőré-

nek magántanára. VI!., Erzsébet-körút .24. sz.

BENEDlKT HENRIK orvosdoktor, az alkati betegségek kór- és

gyógytanának magán tanára. V., Sas-utca .25. sz.

NÉMETHÖDONorvosdoktor. a törvényszéki elmekértan és lélektan

magántanára, az igiizságügyi orsz. megfigyelő-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s elmegyógyító-intézet

vezetője. V!., Izabella-utca 84. sz.

KUBINYIPÁL orvosdoktor. a "szülészeti műtéttan és a gyermekágy

patologiájá"-nak magántanára. VIlI., Reviczky-utcct 7. sz.

ALEXANDERBÉLA orvosdoktor. a "Radiologia" magán tanára,

és az egyetemi központi Röntgen-intézet igazgatója. IX., Osillag-u. 2. sz.

RANSCHBURGPÁL orvosdoktor. az orvosi pszikológia maganfanéra,

a gyógypedagógiai pszikológiai m. kir. laboratorium vezetője.

IV., Deák Ferenc utca 15. sz.
Kakasfalvi LÉNÁRTZOLTÁNorvosc1oktor, műtőorvos, a Szt István-

körhéz 0 1 " 1 " - és gége beteg-osztályának rendelőorvosa, az orr-, torok- és

gégegyógyászat magántanára. IV., Ferenc József rakport .25. sz.
KOYÁcs JÓZSEF orvosdoktor, a mellűri szervek betegségei kér-

és gyógytanának magántanára, közkórházi főorvos. VII!., Rökk Szilárd

utca 31. sz.

Malomhegyi GEBHARDTFERENC orvosdoktor. a belgyógyászati

gümőkóros betegségek kör- és gyógytanának magántanára, a székes-

fővárosi Ú j Szent János közkórház tüdőbeteg osztályának főorvosa,

képesített tisztiorvos és egészségtan-tanár j az egyetemek kérház-
egyletének konziliáriusa, a budapesti kir. orvosegyesület tuberkulózis-

bizoUság::inRk és f t tuberkulözis-orvosok egyesületének b g , i f t . f t berlini
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"Zentralkomitee zur Bekámpfung der Tuberkulose" levelező-tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV., Veres Pálné 'utca 16. sz.
PAUNZ MÁHK orvos doktor, az OlT-, torok- és gége betegségek

kör- és gyógytanának magantunérn, Stefánia-gyermekkórházi és poli-

klinikai főorvos. V., Gizellct-tér 3. sz.
Szalóki NAVRATIL DEZSŐ orvosdoktor. az orr- és gégesebészet

magántanára. IV., Vácei-utca 40. sz.

RrroöK ZSIGMONDorvosdoktor. a szív- cs véredényrendszer magán-

tanára. FIlL, Boross-uica 59. sz.
SCIPJADESELEMÉR orvosdoktor. a terhességi és szülési patológia

magántanlÍra, a II. sz. női klinika adjunktusa. IV., Kecskeméti-utca 19. sz.

MANSFELDGÉZA orvosdoktor. a kísérleti gyógyszert an magán-

tanára, a gyógyszertani intézet tanársegéde. VIIL, Józse{-kö1'út 78. sz.
JUBA ADOLF orvosdoktor, az iskola-egészségtan magántanara.

VIL, Damjanich-utca 52. sz.
VERMES LAJOS kir, tanácsos, orvosdoktor. a szemészéf kórtana,

különös tekintettel a gyermekkor szembetegségeire, magántanára. v.,
Országház-tér 4. sz.

TÖRÖKBÉLA orvosdoktor, a fölsebészet magántanára. TV:, Kigyó-

utca 6. sz.
RIHMER BÉLA orvosdoktor, a húgy- és ivarszervek sebészetének

magántanám. IV., Egyetem-utca 3. sz.
, BENCE GYULA orvosdoktor, a belorvosi diagnosztika magán-

tanára, a székeafővrírosi 'I'elepy-utcai fiókkórhúz belbeteg-osztályának

főorvosa, V., Zt'inyi-utca 1. sz.

HERZOG FERENC orvosdoktor. a belorvosi diagnosztika magán-

tanára, Kineveztetett a pozsonyi egyetemre nyilv. rendes tanarra ..

VIlI, Szentkirályi-utca 51. sz.
KÖROSYKORNÉTJorvosdoktor. az általános élettan magántanám,

az élettani intézet tanársegéde. VI., Lendvay-utca 25. sz.

'I'ORDAYÁRPÁD orvosdoktor. a vér- és anyagforgalom betegségei ma-

gántanára, az Lsz. belklinika laboratoriumának vezetője. IX., tma-as».
ENTZ BÉLA orvosdoktor. a csecsemőkori betegségek kérbonc-

tanának magántanára, az 1. sz. kórbonctani intézet adjunktusa, székes-

fővárosi közkórházi főorvos. VII!., Szentkirályi-utca 51. sz.

FRIGYESI JÖZSEF orvos doktor, a nőgyógyászati műtéttan magán-

tanára, székesfővárosi közkórházi főorvos. IV., Vticei-utca 40. sz.

ENGELKÁROLYorvosdoktor., a vér és anyagcsere betegségeinek és a

belgyógyázati diagnosztika magán tanára, a II. belklinika adjunktusa.

VIlI. Ludooiceum-u. 2. sz.
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Thurzóbányai ELISCHER GYULA orvosdoktor. a "belorvostani

fizikális vizsgálati módszerek, vonatkozásban a klinikai radiologiával"

magántanára, a HI. sz. belklinika tanársegéde.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Szentkirályi-utca

51.;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . em. 5.

HOLzwARTHJENŐ orvos doktor, a sebészet kőr- és gyógytanának

magántanára, az I. sz. sebészeti klinika adjunktusa. VII1., tms-« 78. sz.

GUSZMANNJ ÖZSEF orvosdoktor. a bőr- és bujakértani diagnosztika

magántanára. VIII., József-7cö1'út 65. sz.

SALAMONHENRIK orvos doktor, az odontotechnika magántanára,

a fogászati tanszék 1. tanársegéde. V11., Et'zsébet-kÖ?"út 56. sz.

VVENCZELTrYADAR orvosdoktor. "a szülészet pathologiája, leülö-
nös tekintettel a szük medencék tana és therapiájára" című tárgykör

magántanára. VII!., Baross-utca ,27. sz.

BAKAY LAJOS orvos doktor, a sebészeti műtéttan magántanára.

IX., Ferenc-körúi ,25. sz. Kineveztetett a pozsonyi egyetemre nyilv.

rendes tanárrá,

TORNAIJÖZSEF orvosdoktor, a vérkeringés betegségeinek magán-

tanára, az I. sz. belklinika tanársegéde. VI1., Erzsébet-körút 1. sz.

GOLDZIEHER MIKSA orvosdoktor. a zsigerek kórbonctanának

m:1gántanára, a II. sz. kérbonctani intézet tanársegéde. V1., Nagy János-

utca 45.' sz. t

LANG KORNÉL orvosdoktor. az orr- és melléküregei kör- és
,. . ,

gyógytanának magántanára, egyetemi tb. tanársegéd. IX., Ulldi-út 1. sz.

DALMADIZOLTÁN orvosdoktor, a fizikai gyógymódok magán-

tanára, az I. sz. belklinika tanársegéde. VII!., Sándo1'-utca 26. sz.

GERGŐ IMRE orvosdoktor. a sebészéti diagnosztika és vizsgálati

módszerek magán tanára, az I. sz. sebészéti klinika tanarseg éde. IV.,

Ferenc József rokpart 17. sz,"

FLESCHARMINorvosdoktor. a csecsemők betegségei kér- és gyógy-

tanának magálltanára, gyermekklínikai tanársegéd. VII!., ttua-« 7,2. sz.

NAGY LAszLÖ orvosdoktor, a zsigertan magántanára, az I. sz.

anatómiai intézet adjunktusa. IX., Üllői-út 89. sz. (Hősi halált halt.)

VERZÁR FRIGYES orvosdoktor, a kísérletes kérélettan magán-

tanára. Megerősíttetett 1914 február 28-árr. V., Kálmán-utca 10. Sz.

Ifj. LIEBERMANNLEÖ orvosdoktor. "a szemészet váltogatott feje-

zetekben" c ím ű tan magántanára ; az I. sz. szemklinika tanársegéde.

Megerősíttetett 1914 július 16-án 94.363/1914. vkm. sz. alatt. VlI1.,

Mária-utca 39. sz.

SCHMIEDLECHNERKÁROLYorvosdoktor. "diagnosztikus módszerek

a nőgyógyászatban és a szülészetben " című tan magántanára ; a II. sz.
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női klinika tanársegéde. Megerősíttetett 1914 július 16-án 94.361/1914.

vkm. sz. alatt.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kecskeméti-utca 11. sz.

ORSÓS FERENC orvosdoktor. törvényszéki orvos, "a kérbonctani

és körszövettani diagnosztika" magántanára. Megerősíttetett 1914

július hó 16-án 94.364/1914. vkm. sz. alatt, 1., Debrői-út 11. sz.

IMRE JÓZSEF orvosdoktor. "a szemészet váltogatott fejezetekben"

eímű tan magántanára, az J. sz. szemklinika tanársegéde. Megerősít-

tetett 1914 július l8-án 93.862/1914. vkm. sz. alatt. VIlI., Boross-

utca 19. sz.

KIRÜYFI GÉZA orvosdoktor. "a belső betegségek therapiája" című

tan magán tanára, a IlJ. sz. belklinika adjunktusa. Megerősíttetett 1914

július 20-án 94.362/1914.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv k m , sz. alatt. VIlI., Lsulooiceum-utca 2 . sz.

EpSTEIN LÁSZLÓ orvosdoktor, a gyakorlati elmekórtan magán-

tanára, az angyalföldi m , kir. elmegyógyintézet igazgatója. VI., Hun-

gária-út 75. sz.

DOLLINGER BÉLA orvosdoktor. a testegyenészet magántanára, az

1. sz. sebészeti k linika tanársegéde. VIII., Mária-utca 82. sz.

REJTŐ SÁNDORorvosdoktor. a "fiilgyógyászat, különős tekintettel

a vizsgáló módszerekre" című tárgykör magántanára. VIlI., József-

körút 8 4 sz.

LomfAYER GÉZA orvosdoktor. műtőorvos, a "sebészeti műtéttan"

magántanára, a JI. sz. sebészéti klinika adjunktusa, a budakeszi

Erzsébet-szanatórium sebész-rendelőorvosa, az Országos Közegészségi

Egyesület főtitkára, az olasz Korona-rend lovagja, tartalékos m. kir.

honvéd-ezredorvos, az "Egészség" szerkesztője, az orvostanhallgatók

segélyző- és önsege1yző-egyesületének tiszteletbeli tagja és volt elnöke,

a m. kir. tanárképző-intézet gyakorló főgimnáziumának egészségtan-

tanára és iskolaorvosa. Megerősíttetett 1915 március 13-án

vkm, szám alatt. IV., Gróf Károlyi-utca 2 2 . sz.

DIENES LAJOS orvosdoktor, a "táplálkozás, .lakás és foglalkozás

higieneje" eímü tárgykör magántanára, a közegészségtani intézet

tanársegéde .. X., Család-utca 58. sz.

1\ djuuktusok.

SCIPIADESELEMÉR (1. magántanárok).

PEKÁR MIHÁLYorvosdokbor. a vallas- és közoktatásügyi rmmsz-

tériuínba berendelt adjunktus. VIlI., József-7cörut 41. sz.

ENGEL KÁROLY(1. magántanárok).

FENYVESSYBÉLA (1. c. rk. tanárok).
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HAR{ PÁL (1. címzetes rendk, tanárok).

HOLZWARTHJENŐ (1. magán tanárok).

Gyulai GYULAY ELEMÉR orvosdoktor. a törvényszéki orvostani

intézet adjunktusa.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Zá1'cla-utca 43., 1.
MANSFELDGÉZA O. magántanárok).

KIRÁLYFIGÉZAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . magántanárok).

LOBMAYERGÉZA ( 1 . magántanárok).

PÉTERFI TIBOR orvosdoktor. az I. sz anatómiai intézet andjunk-

tusa. Ezidőszerint hadi szolgálatban.

ÁDÁMLAJOS orvosdoktor, az 1. sz. sebészeti klinika tanársegéde.

Megválasztatott 1912 szeptember 1-től.

AVARFFY ELEK orvosdoktor. az I. sz. női klinika tanársegéde.

BALASSALsszr.ö orvosdoktor. az elme- és idegkértani klinika

UI. tanársegéde. Megválasztatott 1914 szeptember l· től.

BENCZUR GYULA orvosdoktor. a Il. sz. belklinika tanársegédo.

Megválasitatott 1912 január 1-től.

BERECZ JÁNOS orvosdoktor, a JI. sz. női klinika I. tanársegéde.

BOGDÁNDYISTVÁN orvosdoktor, az élettani tanszék Ill. tanár-

segéde. Megválasztatott 1913 november 16-tól.

BOGDANOVICSMILOS orvos doktor, az 1. sz. női klinika díjtalan

tanársegéde.Megválasztatott 1906 szeptember 1-től.

BÓKAYZOLTÁN orvosdoktor. a gyermekklinika ll. tanársegéde.

BORBÉLYLÁSZLÓorvosdoktor. a II. sz. szemklinika 1. lanársegéde~

Megválasztatott 1909 október 15-töl.

BRANDTNERFERENC, a gyógyszertani intézet II. tanársegéde.

CSIKY JÓZSEF orvosdoktor. a II. sz. belklinika 1. tanársegéde.

Megválasztva 1913 szeptember 1-töl.

CSOHÁNYJÁNOS orvosdoktor, az 1. sz. szülészeti klinika Il. tanár-

segéde.

Dxvrn MIHÁLYorvosdoktor, a II. sz. női klinika II. tanársegéde,

DIENES LAJOS orvosdoktor. a közegészségtan tanársegéde.

DOLLINGEI~BÉLA, az 1. sz. sebészéti klinika díjtalan tanár-

segéde. Megválasztatott 1909 szeptember 1-től.

ECKERDTLAJOS orvosdoktor. a II. sz. szemklinika tanársegéde.

ELISCHER GYULAO. magántanárok).

ENTZBÉLA (1. magántanárok).

ENGELKÁROLYorvosdoktor. a II. sz. belorvostani klinika adjunktusa.
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FEJES LAJOS a II. sz. bel klinika Iaboratoriumi tanársegéde.

FEKETE SÁNDORorvosdoktor, alI. sz. női klinikapoliklinikus

tan ársegéde.

FLEscH ARl\UNZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . magán tanárok).

GELENCSÉRMIKSA, az 1. sz. egyetemi szemklinika tanársegéde.

GOLDZIEHERMIKSA (1. magántanárok).

GOZONYLAJOS orvosdoktor. a bakteriologiai intézet 1. tanársegéde.

LÉ::-L~RDVILMOS orvosdoktor. a bakteriologiai intézet II. tanár-

"Segéde.

GERGŐ bmE (1. magántanárok).

HI,ATKY TlYADAR orvos doktor, a bőr- és bujakértani klinika
.tanársegéde.

HORvÁTHMmÁLY orvosdoktor, az 1. sz. női klinika tanársegéde.

IMRE JÓZSEF orvos doktor, az 1. sz. egyetemi szemklinika

tanársegéde (1. magántanárok).

HERcz LAJOS orvosdoktor. a bőr- és bujakértani klinika címz.

tanársegéde.

JANKOVICHLÁszLó orvos doktor, a 1. sz. kérbonctani intézet 1.

tanársegéde. Megválasztatott 1912 február 1-től.

KA,PLONYIVIKTOR orvos doktor, a törvényszéki orvostani intézet

1. tanársegéde. Megválasztatott 1914 március 16-tól.

KERN TIBOR orvosdokbor. az 1. sz. belklinika tanársegéde. Meg-

választatott 1910 szeptember 1-től.

KOLBINGERJ ÁKOS orvosdoktor. a törvényszéki orvostani intézet

l l . tanársegéde. Megválaszta tott 1914 március 16- tól.

Kovxcs JÓZSEF orvosdoktor. az 1. sz. kérbonctani intézet II.

tanársegéde.

KOLLARITSBÉLA orvos doktor, a bőr- és bujakértani intézet

-eímz. tanársegéde. Megválasztatott 1914 augusztus 31-től.

KŐRÖSYKORNÉL ( 1 . magántanárok).

LÁNG KORNÉL (1. magántanárok).

Hj. LIEBERMANNLEÓ orvosdoktor, az I. szemészeti klinika tanár-

-segéde (1. magántanárok).

LIEBERl\1ANNPAL, az élettani intézet 1. tanársegéde.

MOLNÁR BÉLA orvosdoktor, a III. sz. belklinika címz. tanár-

-segéde. Megválasztatott 1912 február 1-től.

MUTSCBENBACHERTIVADARorvosdoktor. a II. sebészeti klinika Ill.

tanársegéde. Megválasztatott 1911 január 1-től.

NEUBER EDE orvosdoktor, a bőr- és bujakértani klinika címz.

:tanársegéde. Megválasztatott 1912 júniustel.

4
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NESZTLINGERMIKLÓS, a II. sz. szemklinika tanársegéde.

OBÁL FERENC, a II. sz. sebészeti klinika tanársegéde. Meg-

választatott 1909 március 1-töl.

PEKANOVICHISTVÁN orvosdoktor, az I. sz. belklinika tanérsegéde,
Megválasztatott 1911 szeptember l-től.

RADOS ENDRE orvos doktor, az 1. sz. egyetemi szemklinika.

tanársegéde.

Báró RADVÁNSZKYBÉLA orvosdoktor, az 1. sz. sebészeti klinika,

tanársegéde. Megválasztatott 1914 január 1-töl.

RENK ERNÖ orvosdoktor, az 1. sz. anatómiai intézet II. tanár--

segéde. Megválasztatott 1913 május 1-töl.

ROHONYIHUGÓ orvosdoktor, az ált. körtani intézet II. tanár-

segéde. Megválasztatott 1911 szeptem bertöl.

RICHTER HUGÓ orvosdoktor, az agyszövettani intézet tanársegécle.

ROLKÓ ELEMÉR gyógyszerészdoktor, az egyetemi gyógyszertár-

tanársegéde.

SAFRANEKJÁNOS orvosdoktor, műtő, az OlT- és gégegyógyászati.

klinika tanársegéde. Megválasztatott 1910 szeptember 1-töl.

SALAMONHENRIK (1. magántanárok).

SCHERERSÁNDORorvosdoktor, I. szülészetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj laboratóriumi tanár--

segéd 1911. szept. 1-töl. Meghalt.

SCHMIDLECHNERKÁROLY orvosdoktor. a II. sz. szülészeti klinika,

díjtalan tanársegéde. Megválasztatott 1905 szeptember 1-töl. (L. mngán-

tanárok.)

SCHUSZTERGYULA, az elme- és idegkórtani klinika r . tanár--

segéde. Megválasztatott 1911 január 1-töl.

SPERLÁGHALADÁRgyógyszerészdoktor, az egyetemi gyógyszertár

tanársegéde. _

SZÁNTÓJENÖ, a bőr- és bujakértani klinika cimz. tanársegéde.

SZUKOVÁTRYIMRE egyetemes orvosdoktor. az élettani tanszék

II. tanársegéde. ~.fegválasztatott 1912 december 1-töl.

TÓTHFALUSSYIMREegyetemes orvosdoktor, műtőorvos, a II. sz. sebé-
szeti klinika II. tanársegéde. Megválasztatott 1914 szeptember hó l-töl.

TORNAIJÓZSEF ( 1 . magántanárok).

TÓTH MATILDorvosdoktor, a II. sz. szemklinika II. tanársegéde.

TYOVITYwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANÁDA egyetemes orvosdoktor, műtőorvos, a II. sz.

sebészeti klinika tb. tanársegéde.

VAS JAKAB orvosdoktor, a gyermekklinika díjazatlan llI. tanár-

segéde.
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VERZÁR FRIGYES, az élettani intézet I. tanársegéde. Meg-

választatott 1912 júniustóI.

VÉRTES LAJOS orvosdoktor, az elme- és idegkértani klinika

II. tanársegéde. Megválasztatott 1913 március 1-tö1.

. W ALDMANNIVÁN orvosdoktor, az I. sz. egyetemi szemklinika

tanársegéde.

WENCZEL TIVADAR(1. magántanárok).

IV. Bölcsészettudományi kar,

Dékán és elnök.

ALEXANDERBERNÁT (1. alább).

Kari jegyző.

DOMANOVSZKYSÁNDOR(1. alább).

Nl'ilvános rendes tanárok.

FRÖHLICHIzJnOR a bölcsészeti tudományok doktora, az elméleti ter-

mészettan nyilvános rendes, a kísérle ti természettan jogosított tanára,

az elméleti physikai tanszergyűjtemény igazgatója, m. kir, udvari tanácsos.

Az Országos KözoktatásUgyi Tanács, a Budapesti Középiskolai Tanár-

képző-Intézet igazgató-tanácsának, valamint a Budapesti Országos

Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottságnak tagja, az Országos Tanító-

képző-intézeti Tanárvizsgáló-Bizottságnak tagja. A Magyar Tudományos

Akadémia rendes tagja és nagy díj ának laureatusa, ITI. osztályának

titkára, állandó mathematikai és természettudományi bizottságának

tagja, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat, a Mathematikai

és Physikai Társaság örökítő és választmányi, az erdélyi Verein für
Naturwissenschaften levelező-tagja, a glasgow-i egyetem tiszteletbeli

juris utriusque doktora, a bölcsészethallgatókat segítő egyesület dísz-

tagja, volt cs. és kir. tüzérségi tartalékos főhadnagy, a hadi érem

tulajdonosa. Az egyetem volt rektora és prorektora, a bölcsészettudo-

mányi karnak öt éven át volt jegyzője fl három ízben volt dékánja,

ugyanennek a karnak két ízben volt prodékánja. (Kineveztetett

nyilvános rendkivüli tanárrá 1878-ban; nyilvános rendes tanarra

1885-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Eötvös-utca 26/c. sz.

BEOTHYZSOLT bölcsészetdoktor, az esztétika nyilvános rendes

tanára, a főrendiház tagja, miniszteri tanácsos, a PrO Litteris et

Artibus díszjelvény tulajdonosa, az egyetemi esztétikai gyűjtemény

igazgatója, a Budapesti Országos Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a

4*
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bécsi cs. hir. Mária Terézia-Akadémia magyar vizsgalőbiz tosa, az

Országos Közoktatási Tanács és a Szabadoktatási T3n1c8 elöadó

tanácsosa,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l Budapesti Tanúképzö-Intézr.t igazgató-tanácsának tagja,

a dunántúliwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev. ref. egyházkerület tanácsbírája és pápai föiskolájának

világi gondnoka, a Kisfaludy-Társaság elnöke, a Magyar 'I'udomauvos

Akadémia rendes tagja és volt másod elnöke s igazgató-tanácsosa, az aka-

démiai irodulo m türtén eti, nyelvtudományi és könyvk iadd-bizottsagok

tagj;], a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, a Petöfi-Társaság,

a Budapesti Filológiai Társaság, a Magyar Pedagógiai Társaság,

a Magyar Néprajzi Társaság és az Erdélyi Irodalmi Társnsag tisz-

teleti tagja, a Műzeumok és Köuyvtarak, nemkülönben a Műernlékek

Országos Biwttságának és az Országos Képzőművészeti Tanácsnak

tagja, a komáromi Jókai-eJyesület elnöke, a Népmüvelö-Társaság

társelnőke, az Uránia-Egyesület alelnöke, a Magyar Nyelvtudományi,

Filozófiai és a Protestáns Irodalmi Társaság s a Műbarátok Körének

valasztmányi, I I pnígai cseh kinilyi Akadéuiitiualt le velező-, az

Országos Középiskolai 'I'anáregyesületnek, az ev. ref. tanáregyesü-

letnek, az Eötvös-alapnak, az eperjesi Széchenyi-körnek, a pozsonyi

. Toldy-körnek, a soproni .irodalmi és művészeti körnek, a temesvári

Arany János társaságnak, a kassai Kazinczy-körnek, a Dunántúli

Közművelődési Egyesületnekés a pápai ref. főiskolai képző-társaság-

nak tiszteletbeli tagja, a bölcsészeti karn ak öt ízben volt dékánja

és két ízben prodékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá

1882-ben, rendessé 188G-ban.) VII., E? 'zsébet-hörút, New-York palota.
P A U E R b m E sz. iu m . f \R bölcsészetdoktor, a bölcsészet nyilvános

rendes s t b pedagógia jogosított tanára, miniszteri tanácsos, az Orsz.

Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Budapesti Orsz, Középiskolai

Tanárvizsgáló-Bizottság és a M. Kir. Középiskolai Tanárképző-Intézet

tanácsának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató es

tiszteletbeli tagj a, az Orsz. Tanítóképző-Intézeti Tanárvizsgáló- Bizottság

elnöke, a 'I'anítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének tisztelet-

beli tagja, a bölcsészeti karn ak volt dékánja és prodékánja. (Kinevez-

tetett nyilvános rendkívüli tanarra 18t:6-balJ; rendessé 1889-ben.)

Vúcz, Papnöt'elde-uten. Budapest, VIII., Múzum-körút 6-8. sz.
B.\1.LAGlALADÁRbölcsészetdoktor, az újkori történelem nyilvános

rendes tanára, a magyar történelem és a magyar művelődéstőrtéu et

jogosított tanára, a Budapesti Orsz. Középislrolai 'I'unárvizsgrílo-

Bizottság tagja, volt országgyűlési képviselő, a dunamelléki ref,

egy házkerület tanácsbírája, a Magyar Tudományos Akadémia rendes

bgja, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja és prodékánja.
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(Kiueveztetett nyilv. rendk. tanarra 1883-ban; nyilv. rendesse
1880-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Kinizsi-utca 29. sz.

SIi\IONYIZSlG~IONDbölcsészetdoktor, a magyal' nyelvtudomány
nyil vános rendes tanára, a Magyar Tudományos Akadémiának rendes,
a helsingforsi Finnugor Társaság és a Budapesti Filológiai Társaság
tiszteleti és a Finn Irodalmi Társaság levelező-tagja, az Akadémia
nyelvtudományi bizottságának előadöja, a Magyar Nyel vőr szerkesz-
tője, a Budapesti Országos Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Modern
Filológiai Szeminárium és a Középiskolai Tanárképző-Intézet tanára
s a gyakorlógimnázium volt vezető tanára. (Kineveztetett nyilvános
rendkivüli tanárrá 1885-ben, rendessé 1889- ben.) IV., Ferenc József

rakpart 27. szám.
PASTEINERGYULAbölcsészetdoktor, a művészetek történetének

nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja·
és prodékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1885-ben;
nyilvános rendes tanárrá 1890- ben.) IV., Királyi Pál utca 8. sz.

HEGEDÚSISTVÁNbölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló- Bizottság alelnöke, a
Olassica-philologiai Szeminárium igazgatója, a kolozsvári Ferenc
.József tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudomány-
karának volt dékánja és prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja és classica-philologiai bizottságának elnöke, a Kisfaludy-
Társaság tagja, az Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar Filozofiai
Társas~g választmányi tagja, az Erdélyi Irodalmi és a Kemény Zsigmond
Társaság rendes tagja, az arezzoi R. Akademia Petrarchesca tiszt. tagja,
a Budapesti Filológiai Társaság alelnöke, az Orsz. Közoktatási Tanács
előadó tanácsosa, a Szabad Oktatási Tanács tagja, az Erzsébet-Népaka-
démia ügyvivő elnöke, a Szabad Liceum alelnöke, a Népszerű Főiskolai
Tanfolyam intézőbizottságának tagja,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I BölcsészettanhalIgatók Segélyző-
Egyesületének dísztagja, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja és
prodékánja. (Kinevezfetett a kolozsvári egyetemre nyilv. rendes tanárré

1886-ban, a budapesti egyetemre 1890-ben.) 1 . , Jolán-utca 12. sz.
ASBÓTHO s z K A R bölcséezetdoktor, a szláv nyelvészet és irodalom

nyilvános rendes tanára, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság
tagja, a Magyal' Tudomanyos Akadémia rendes tagja, a sz.-pétervári

és a zágrábi tudományos Akadémia és a helsingforsi Finn-ugor Tár-
saság 1. -tagja, az újvidéki szerb Matica tiszt. b. t., a n Nyelvtudomány"
szerkesztője, a bölcsészeti karnak volt dékánja és prodékánja. (Kinevez-
tetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1885-ben j nyilvános reudessé
1892-ben.) Il..Bimbó-utca 2 8 .0<.
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SZINNYElJÓZSEFbölcsészetdoktor, az urál-altaji összehasonlítá
uyelvészet nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi karnak
volt dékánja és két ízben prodékánja, a Középiskolai Tanárképző-Intézet
vezető-tanára, a Modern Filológiai Szeminárium igazgatója, a Buda-
pesti Orsz. Középiskolai és az Országos Tanítóképző-intézeti Tanár-
vizsgáló-Bizottság tagja, az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai
Tanító- és Tanítónő-vizsgáló Bizottság s az Országos Tanító-· és
Tanítónőképző-intézeti Tornatanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a két
Apponyi-kollégium miniszteri biztosa, volt kolozsvári egyetemi nyil-
vános rendes tanár és ugyanott a bölcsészet-, nyelv- és történet-
tudományi karnak volt dékánja és prodékánja, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja, 1. (nyelv- és széptudományi) osztályának
titkára és nyelvtudományi bizottságának elnöke, a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság alelnöke, a helsingforsi Finnugor Társaság és a
Budapesti Filológiai Társaság tiszteletbeli tagja, a Finn Irodalmi
Társaság levelező-tagja, a Felső-Oktatásügyi Egyesület és a Magyar
Néprajzi Társaság választmányi tagja, a Szent István Társulat tudo-
mányos és irodalmi osztályának tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság
rendes tagja, a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője. (Kinevez-
tetett nyilvános rendkívüli tanárrá a kolozsvári egyetemre 1886-ban;
nyilvános rendessé 1888-ban; a budapesti egyetemre 1893-ban.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II., Bimbó-utca 24. sz.

MARCZALIHENRIKbölcsészetdoktor, a magyar történelem nyil-
vános rendes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja,
az angol királyi történelmi társulat tiszteletbeli kültagja, a Budapesti
Orsz. Középisk. Tanárképző-Intézetben a magyar történet tanára, a
Történelmi Szeminárium igazgatója, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-
Bizottság tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1895-ben.)
VIlI., Józse{-7cö1'út 59. sz.

FEJÉRPATAKYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan

nyilvános rendes tanára, m. kir. udvari tanácsos, a Ill. oszt. vas-
koronarend tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának
igazgatója, múzeumi és könyvtári országos felügyelő, az országos
levéltári fogalmazó-szakbeli vizsgálóbizottság tagja, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja és osztály titkára, a Magyar Történelmi
Társulat alelnöke és az Orsz, Régiség- és Embertani Társulat
igasgatö-valasztmanyi tagja, avasvármegyei kultúregyesülct, a
Osongrád-, Alsöfehér-, Szepes-, Sopron várm. és városi, Esztergom-
vidéki történeti és régészeti egyesületek, a váczi múzeumegylet, az
aradi Kölcsey-egyesület tiszteletbeli tagja, a M. Heraldikai és
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Genealogiai Társaság elnöke, a Szent István Társulat tudományos és

irodalmi osztályának tagja, a ~özépiskolai Tanárképző-Intézet és

os Történelmi Szeminárium vezető-tanára. (Kineveztetett nyilvános

rendes tanárrá 1895-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII, JJfagyar Nemzeti Múzeum.

PECZ VILMOS bölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilvános

rendes tanára, a Classica-philologiai Szeminárium vezető-tanára, az

athenaei Byzantiumi Társaság rendes tagja, az athenaei egyetem

tiszteletbeli doktora, a Budapesti Középiskolai Tanárképző-Intézet

tanácsának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,

az Erde1yi Múzeum-Egylet és az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes

tagja, a budapesti egyetem volt magán- és helyettes tanára, a

kolozsvari egyetem volt nyilvános rendes tanára és bölcsészet-,

nyelv- és történettudomanyi karának volt. dékánja, a kolozsvari és

budapesti Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság volt tagja, a kolozs-

vári Középiskolai Tanárképző-Intézet volt tanára, a Budapesti

Filológiai Társaság volt második és első titkára. (Kineveztetett

nyil vános rendes tanárrá a kolozs vári egyetemre 1891- ben, a buda-

pestire 1895-ben.) VII, Damjanich-utca .25. sz.

EÖT\'ÖS LOltAND báró sz. nnn. és bölcsészetdoktor, v. b. t. t.,
os kísérleti természettan nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia

rendes és igazgató-tanácsának tagja s volt elnöke, a Ferenc József rend

nagykereszbese, a szerb Szent Száva-rend nagykeresztese, a francia

becsületrend lovagja, a Pro litteris et artibus díszjelvény tulajdo-

nosa, a m,Lgyar főrendek hazanak tagja, a krakkői Jagelló-egyetem

és a kristianiai egyetem honoris causa doktora, a Magyar Írók

Segélyegjesületének elnöke, az 1. sz. természettani intézet igazgatója, a

Matematikai és Fizikai 'I'ársulat elnöke, a porosz kir. tud. akadémia

levelező-tagja, a Royal astronornical Society Associate-ja, a Budapesti

Orsz. Középiskolai Tanárképző-In tézet tan ácsának elnöke, a báró Eötvös

József Kollégium kurátora, a Budapesti Országos Középiskolai 'I'anár-

vizsgáló- Bizottság tagja, a Kir.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . Természettudományi Társulat

alelnöke, nz egyetem volt rektora ps prorektora. volt m. kir, valL- és

közokt. miniszter és országgyűlési képviselő. (Kiueveztetett nyilvános

rendes tauarra 1872 május 21-én; újra kineveztetett 1806 február

IG-án,) VIlI., Este? 'házy-utca 7. s»,

BEKE MANÓbölcsészetdoktor, a mathernatika nyilvános rendes

tanára, a mathematikai szeminárium és a bölcsészetkari olvasóterem

igazgatója, a Budapesti Orsz, Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság,

a Kereskedelmi iskolai és az Orsz. tanítóképző-int. tanárvizsgáló-

bizottságok tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelezőtagja a,
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nemzetközi mathematikai oktatásügyi bizottság magyarországi dele-

gátusa és nemzeti albizottsagénak alelnöke, az Orsz, Közokt. Tanács,

tagja, az Erzsébet-Népakadémia igazgatósági tagja,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf L math. fiz.-

társulat, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, a Szabad Líceum

választmányi tagja, a N épszerü Főiskolai Tanfolyam végrehajtó-

bizottságának tagja, s a Magyar Pedagógiai Társaság rendes tagja"

a Bölcsészethallgatók Segítő- Egyesületének dísztagja, a bölcsészeti

karnak volt dékánja és két éven át jegyzője. (Kineveztetett nyilvános,

rendes tanárrá 1900 április 15-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Bimbó-utca 26. sz.

Felső-visci FINÁcZY ERNŐ bölcsészetdoktor, a pedagógia,

nyilvános rendes tanára, m. kir, udvari tanácsos, a Hl. oszt. vas-

korona-rend lovagja, az Országos Közoktatási 'ran ács alelnöke, a,

Budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság alelnöke, az

Országos Szabadoktatási Tanács előadó-tanácsosa, a Budapesti 1 \1 . Kir;

Tanárképző-Intézet igazgató-tanácsának tagja, az Orsz, Tanítóképző-

intézeti Tanárvizsgáló- Bizottség tagja, a Magyar Tudományos Akadémia

rendes tagja és classica-philologiai bizottságának tagja, a MagJal~

Tudományos Akadémia könyvkiadó-bizottságának előadöja, a Magyar

Pedagógiai Társaság elnöke, az Orsz, Közegészségügyi Egyesület.

alapító-tagja, a Tanítóképző-intézeti Tanárok országos egyesületének

tiszteleti tagja, a Magyar Filozófiai társaság, a Budapesti Filológiai

Társaság, a Magyar Történeti Társaság, a Felső Oktatásügyi Egye-

sület és az Országos Középiskolai Tanáregyesület választmányi

tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendes

tanárrá 1901 szeptember 27-én.) l., Városmajor-utca 10. sz.

l\1ÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR bölcsészetdoktor, a növényalaktan és

élettan nyilvános rendes tanára, az egyetemi növénytani intézet és

növénykert igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes

tagja, az Orszégos Közoktatási Tanács és a Budapesti Orsz. Közép-

iskolai Tanárvizsgáló- Bizottság tagja, a budapesti m. kir. Középiskolai

Tanárképző-intézet igazgató-tanácsának tagja, az Association Internatio-

nale des Botanistes, a Deutsche botanisebe Gesellscbaft rendes tagja.

a mezőgazdasági felülbíráló tanács és a mezőgazdasági kieérletügyi ta-

nács tagja, az ágo h. ev. egyetemes egyház tanügyi bizottságának alel-

nöke, a Magyarországi Gyógyszerész-Egylet és a M. Turista-Egyesület

budapesti osztályának tiszteleti tagja, a nagyszebeni természettudo-

mányi egylet és a pozsonyi orvos-természettudományi egyesület levelező-

tagja, a K. M. Természettudományi Társulat pártoló-, választmányi

tagja és növénytani szakosztályának elnöke, az Evang. Tanárok és

Tanítók országos egyesületének elnöke, az Orsz. Kertészeti Egyesület,
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az Orsz, Erdészeti Egyesület és a Magyarhoni Földtani 'I'ársulat

alapító és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület rendes tagj aj

a bölcsészettudományi kar e. i. prodékánja. (Kineveztetett nyilvános

rendkivüli tanárrá 1897 szeptember 15-én, nyilvános rendes tanarra

1901 október 7-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Illés-utca 25. sz. Az egyetemi növény-

kertben.

ALEXANDER BE:RNAl'. bölcsészetdoktor, a Filozófia történetének

nyilvános rendes és az egész philosophia jogosított tanára, a Buda-

pesti Orsz, Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Tudományos

Akadémia rendes tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, az Orsz.

Közokt. és az Orsz. Szabadoktatási Tanács előadó tanácsosa, az Orszá-

gos K épzőművészeti Tanács tagja, A Magyar Filozó fiai Társaság elnöke,

a Szabad Liceum alelnöke, a népiskolai ifjúsági könyvtárak intéző-

bizottságának tagja, a Műegyetemen megbízva a művelődés- és

irodalomtörténet s az esztétika előadásával, a bölcsészettudományi

kar e. i. dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanarra 1895-

ben, nyilvános rendes tanárrá 1904-ben.) IV. ker., Ferenc József rak-

part 27. sz.

PE'l'Z GEDEON bölcsészetdoktor, anémet nyelvészet nyilvános

. rendes tanára, a Modern Filológiai Szemi~árium vezető-tanára, a M.

Kir. Középisk. Tanárképző-Intézet igazgatója, a Mag?ar Tudományos

Akadémia levelező-tagja, a Budapesti Filológiai Társaság választmányi

tagja, a Budapesti Orsz, Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja.

(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1896-ban, nyilvános rendes

tanárrá 1904-ben.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , Vár, Úri-utca 42. sz.

KÖI"ESLlGETfTY ltADÓ bölcsészetdoktor, a kosmographia nyilvános

rendes tanára, az Olasz Korona-rend commendatoreja, az Országos

Gyorsíró-Tanács helyettes elnöke, a kereskedelmi tanárképző igazgatója,

középiskolai tanárképző-intézeti tanácstag, az egyetemi kosmographia,

földrengési obszervatóriumnak és a Kosmographiai Szeminériumnak

igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes, az acirealei Aca-

demia degli Zelanti tiszteleti, a mexicoi Société Scientifique Antonio

Alzate levelező, a Délmagyarországi Természettudományi Társulat

tiszteletbeli tagja, a magyar Adria-egyesület Adria-kutatö bizottságának

ügyvivő-elnöke, a Magyal' .Filozófiai Társaság alelnöke, a Budapesti

Orsz, Tanál'vizsg~íló-Bizottság, az Astronomische Gesellschaft, a IC M.

'I'ermészettudomrínyi Társulat, n Matematikai és Fizikai 'I'ársulat

rendes és választmányi tagja, a Föld raj zi, Földtani Társaság levelező-,

illetve rendes és vrílasztmrínyi tagja, az Association Internationale

de Sismologie állandó bizottságának főtitkára és magyarországi tagja.
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(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1897-ben, nyilvános

rendes tanárrá 1904-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIl., Thököly-út 62. sz.

RIEDL FRIGYES bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny.

r. tanára, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja, a Kisfaludy-Társaság

tagja, az Orsz. Közoktatási 'I'anács előadó-tanácsosa. (Kineveztetett

nyilvános rendes tanárrá 1904 december 30.) VI., Andrássy-út

82. szám.
GOLDZIHERIGNÁCm. kir, udv, tan., sz. mm. é;; bölosészetdoktor,

a sémi filológia nyilvános rendes tanára, a Magyar Tud. Akadémia

rendes és igazgató-tanácsának tagja; első osztályának elnöke, nyelv-

tudományi s classica-philologiai bizottságának tagja; a cambridge-í

egyetemen tiszt. Doctor Litterarum, az aberdeeni egyetemen tiszt.

DoctorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ uris, a kopenhágai tudom. Akadémia rendes, a szent-

pétervári cs. tudomanyos Akadémia, a berlini Kgl. Preussische

Akademie der Wissenschaften, a göttingeni Kgl. Gesellschaft der

Wissenschaften, a British Academy, az amstérdami kir. tud. Akadémia

lev elező-tagja, a holland-indiai' Kon.- Instituut voor Taal-Land eu

Volkenkunde, a Jewish Historicai Society of Englaud és a párisi

Société Asiatique külföldi; fl Budapesti Filológiai Társaság, a Deutsche

Morgenláadische Gesellschaft, a Royal Asiatic Society, a kalkuttai

Asiatic Society, az Institut Égyptien, az American Oriental Society,

a helsingforsi Finnugor Társaság, a stockholmi Vallástörténeti Tár-

saság tiszteleti tagja j a VIlI. nemzetközi orientalista-kongresszus (1889.)

nagy aranyérmének tulajdonosa, a Magyar Néprajzi Társaság, a Felső

Oktatási Egyesület és a lipcsei Deutseher Verein zur Erforschung

Palaestinas választmányi tagja j a Congrés International d'Histoire

des Religions és a Nemzetközi Orientalista Congressus állandó központi

bizottságainak tagja és több Ízben osztályelnöke. (Nyilvános rendes

tanári címmel és jelleggel felruháztatott, és ezzel a kar teljesjogú

tagjává lett 1894 augusztus hó 1-én. Nyilvános rendes tanárrá kine-

veztetett 1905 május hó 24-én.) VII., Holló-u.tw 4. sz.
KLUPATHYJENŐ bölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan nyil-

vános rendes tanára, a II. sz. fizikai intézet igazgatója, a Középiskolai

Tanárképző-Intézet tanára, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló-

Bizottság ·tagja, a Magy. Tud. Akadémia' lev elező-tagja, a Mat. és

Fizikai Társulat és a Kir. Magy. Természettudományi Társulat választ-

inányi tagja, a párisi Societé francaise de Physique és a berlini

Deutsche physikalische Gesellschaft tagja, a nép iskolai ifjLlsági könyv-

tárakat intéző bizottség tagja, a Ill. oszt. vaskorona-rend lovagja.

(Kineveztetett nyilvános rendkí vüli tanarra 1903 október 6-in, nyil-
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vános rendes tanárrá 1908 január 7-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Rottenbiller-utca

33. szám.
ANGYALDÁVID bölcsészetdoktor, a magyar történelem ny. r.

tanára, a Történelmi Szeminárium vezető-tanára, a Magyar Történelmi

Társulat igazg. választmány ának tagja, a M. T. Akadémia lev.-tagja,

a Kisfaludy-Társaság tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá

1909 január 28.) II., Betek-utca 37. sz.

HARASZTI GYULA bölcsész et doktor, a francia nyelvészet és

irodalomtörténet ny. r. tanára, a Modern Filológiai Szeminárium

vezetötanára, a M. K. Középisk. Tanárképző-Intézet tanára, volt

kolozsvári egyetemi ny.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. tanár és bölcsészetkari dékán, a M. Tud.

Akadémia lev., a Kisfaludy-Társaság és az Erdélyi Irodalmi Társaság

rendes, a Budapesti Filológiai Társaság választmányi tagja. (Kine-

veztetett nyilvános rendes tanárrá a kolozsvári egyetemre 1895 július

16., a budapesti tud.-egyetemre 1909 aug. ll.) 1 . , Alma-utca 6. szám.

WINKLER LAJOS gyógyszerészdoktor, a kémia ny. r. tanára,

a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, a Magyarországi

Gyógyszerész-Egyesület tiszteletbeli tagja, a Kir. M. Természettudo-

mányi, a Magyar Földtani, a Matematikai és Fizikai 'I'arsulat,

a Magyal' Balneológiai Társulat és a Magyar Filozófiai Társaság

tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1902 július 10-én;

nyilvános rendes tanárrá ·1909 aug. hó 21-én.) VII1., Múzewn-köl'út
4/B. szám.

CZIRBUSZGÉZA bölcseletdoktor, az egyetemes földieírás nyilv.

r. tanára, a földrajzi intézet és szeminárium igazgatója, kegyes tanító-

rendi áldozópap, okleveles főgimnáziumi tanár, a Budapesti Orsz.

Középiskolai tanárvizsgáló és az Orsz. Tanítóképzöintézeti Tanárvizsgáló-

Bizottság tagja, az egyetemi természetrajzi szövetségnek s az egyetemi

Szent Margit-egyesületnek tiszteleti tagja, a Szerit István-Társulat

tud. és irod. osztályának, a délmagyarorszagi Arany János irodalmi

társulatnak tagja, a földrajzolati társaság levelező-tagja, a délmagyar-

országi Kárpátegyesület örökös tiszteletbeli főtitkára, a torontálmegyei

közmüvelődési egyesület igazgató-tanácsának tagja. (Kineveztetett 1910

szept, 10-én.) IV., Kecskeméti-utca 14. 1 . 4.

NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet

ny. 1 '. tanára, a Magyar Tud. Akadémia levelező- és a Kisfaludy-

Társaság rendes tagja, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság és

az Orsz. Tanítóképzöintézeti Tanárvizsgáló- Bizottság tagja, az Orsz.

Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Magyar Irodalomtörténeti

Társaság alelnöke, a Budapesti Philológiai Társaság és a Nyelvtudo-
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manyi Társaság valasztmanyi tagja, a Szent István Társulat tudomá-

nyos és irodalmi osztályának, a Magyar Paedagógiai Társaságnak

rendes és az aradi Kölcsey-egyesületnek tiszteletbeli tagja, az Orsz.

Középiskolai Tanáregyesület elnöke. (Kineveztetett 1911 febr. 19-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIII., Sándor-tér 4. sz.

BLEYER JAKAB bölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet ny.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 '. tanára, a kolozsvari egyetem volt ny. r. tanára, az Országos

Középiskolai TanárvizsgfiIó-Bizottság tagja, az Országos Középiskolai

'I'anarképző-intézet tanára, az Egyetemes Philologini Közlöny modern

felének szerkesztője, a Magy. Tud, Akadémia levelező-tagja. (Kinevez-

tetett a kolozsvríri egyetemre 1908 augusztus 25-én, a budapesti

egyetemre 1911 április 30-án.) VIII., Mikszáth Kálmán téj' 4. sz.

SIEGESCU JÓZSEF m. kir. udvari tanácsos, a hittudományok;

bölcsész et és kánonjog doktora, a román nyelv és irodalom ny. r.

tanára, a bölcsészettud. kar volt jegyzője, az oravicai választó-

kerület országgyülési képviselője, okleveles középiskolai tanár, a

Budapesti Országos Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Középiskolai Ta-

nárképzőintézet tanára, lugosegyházmegyei áldozópap, a lugosi gör.

kath. püspöki szeritszék tanácsosa, az összes roman tannyelvű tanító-

képző-intézetek állandó miniszteri biztosa és szakfelügyelője, a Szent

István Társulat igazgató-választmányának tagja és románnyelvű kiad-

ványainak egyházi cenzora, az Országos Pedagógiai Könyvtár és

Tanszermúzeum Tanácsának k. tagja, alugosegyházmegyei tanító-

egyesület díszelnöke, Agadics, Bársonyfalva, Csiklóbánya, Csudafalva,

Dicsény. Forotik, Galonya, Gerőcz, Kákófalva, Kernyécsa, Kistikvány,

Komornok, Krassöborostyán, Krassószékás, Krassóvár, Majdán, N agy-

tikvány, Oraviczabánya, Oravíczafalu, Rakitó, Stájerlakanina községek

díszpolgára. (Kineveztetett ny. rk, tanarra 1910- ben, ny. 1 '. tanarra

·1911 július 8-án.) VII., Iüai-uteo 42/b. sz.

FEJÉR LIPÓT bölcsészetdoktor, a mathematika ny. r. tanára, a

Középiskolai Tanárképzőintézet tanára, az Orsz, Tanárvizsgáló-Bizott-

ság tagja, a kolozsvari Ferenc József tudományegyetem volt magán-

tanára és ny. rk, tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-

tagja, a Mat. és Phys. Társulat titkára és folyóiratának mat. szerkesztője,

a Circolo Matematico di Palerrno-nak 1909 óta igazgatósági (és folyó-

iratának szerkesztőségi) tagja, az 5-ik (Cambridge, Anglia) nemzetközi

mathematikai congressus alelnöke (1912), a Deutsche Mathematiker-

Vereinigung tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanarra a kolozs-

vári egyetemre 1911 március 10-én, nyilvános rendes .tanarrá a buda-

pesti egyetemre 1911 szeptember 6-án.) v., Falk Miksa utca 15. sz.
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KUZSINSZKYBÁLINT bölcsészetdoktor, az egyetemes ókori történe-

lem, majd az érem- és régiségtan ny. r. tanára, okleveles középiskolai

. tanár, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar

Tudományos Akadémia levelező-tagja és archeológiai bizottságának

előadöja, az Országos Régészeti és Embertani Társaság másodelnöke,

a Müemlékek Országos Bizottságának tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum

volt őre, a német császári régészeti intézet levelező- s az osztrák archeo-

lógiai intézet rendes tagja, a Budapesti Philologiai Társaság választ-

mányi tagja, a Fővárosi Múzeum s az Aquincumi ásatások és Múzeum

igazgatója. (Kineveztetett nyilv. rk. tanarra 1901 október 25-én, nyilv.

rendes tanárrá 1911 október 3-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Csepreghy-utca 2. sz.

SUTÁK J ÓZ-3EFa matematika és természettudományok doktora,

a matematika nyilv. rendes tanára, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-

Bizottság, a Szt István Társulat tud. és irod. osztályának, a Mat. és

Fizikai Társulatnak, aCircolo Matematico eli Palermonak, a Deutsche

Mathematiker- Vereinigung, a Magyar Filozófiai Társaságnak tagja.

(Kineveztetett 1912 március 21-én.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Atlós-út 11. sz.

DEMECZKYMIHÁLYbölcsészetdoktor, a matematika ny. r. tanára,

m. kir, udvari tanácsos, a m. kir Ferenc József nevelőintézet volt

kormányzója, a budapesti kir, egyetemi kath. főgimnázium volt igaz-

gatója, a tanárképző-intézet gyakorló-főgimnáziuma volt tanára, .az

internacionális matematikai bizottság magyarországi subcomissiójának

alelnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság rendes tagja, m, kir, honvéd-

őrnagy sz. k. v. stb. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1912

március 21.) IL, Nyúl-utca 15. sz.

ÁLDÁSYANTAL bölcsészetdoktor, a középkori egyetemes történet

nyilv. r, tanára, okl, középiskolai tanár, a Magyar Nemzeti Műzeum volt

igazgató-őre, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja, Történelmi és Római

Történeti Intézeti bizottséganak tagja és mindkettő előadö,a a Magyar

Történelmi, továbbá a Heraldikai és Genealogiai Társulat igazgató-

választmányának tagja, s az utóbbi titkára s a Szent István Társulat

választmányának, tud. és irodalmi osztályának tagja és az utóbbi

helyettes előadója, a párisi Société d'histoire diplomatique lev elező-

tagja, az Országos Pázmány-Egyesület igazgató-választmányi tagja,

a »Pro Ecclesia et Pontifice" pápai díszkereszt tulajdonosa, a Tör-

ténelmi Szeminárium vezetőtanára. (Kineveztetett nyilv. rendes tanarra

1912 április 15-én.) 1 . , Krisztina-kÖ1'út 123. sz.

NÉMETHYGÉZA bölcsészetdoktor, a classicaphilologia nyilvános

rendes tanára, a m. kir, tanárképző-intézet tanára, az Orsz. Közép-

iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Magy. Tud. Akadémia rendes
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tagja, a mantuai Academia Virgilianalevelező-tagja. (Kineveztetett a

kolozsvari tud.-egyetemre 1909. évi augusztus hó 25-én; a budapesti

kir, magyar tudományegyetemre 1912. évi május hó 22-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX.,

Ferenc-körút 4. sz.
BUGARSZKYISTVÁN bölcsészetdoktor, a chemia ny. r. tanára, az

egyetemi II. sz. chemiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia.

Ievelező-tagja, az Orsz. Közegészségi Tanács rendes tagja és a Kir. M.

Természettudományi Társulat választmányának tagja. (Kineveztetett

nyilvános rendes tanárrá 1913 augusztus 8-án.) IX., Lónyay-utca

7. szám.
MAHLEREDE, bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének

ny. r, tanára, az egyptologiai gyűjtemény igazgatója, az Országos

Középiskolai Tanárképző-intézet tanára, a M. Tud. Akadémia levelező-

tagja. (Kiueveztetett ny. rk. tanárrá 1ü10-ben, nyilv. rendes tanárrá

1914 április 28-án.) V., Széchenyi-utca 1. sz.
YOLLAND ARTUR BATTISHILLB. A. Cantab, bölcsészetdoktor,

az angol nyelv és irodalóm nyilvános rendes tanára; a Kisfaludy-

Társaság levelező-tagja és a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-bizott-

ságának tagja, elnöke; a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára.

és a Budapesti Egyetemi Athletikai Club tanárelnöke. (Kineveztetett

nyilv. rk. tanárrá 1908 január 29-én, nyilv. rendes tanárrá 1914

május 18-án.) IV., Régi pósta u. 1. sz.

LÖRENTHEYIMRE bölcsészetdoktor, az őslénytan ny. rendes

és a geológia helyettes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja,

a Magyarhoni Földtani Társulat alapító- és választmányi tagja, a

Kir, Magy. Természettudományi Társulat választmányi, a Magyar

Földrajzi Társaság és a Felső Oktatásügyi Egyesület rendes tagja.

Az Uránia magyar tud. egyesület igazgató-tanácsának tagja és könyv-

tárosa stb. (Nyilv. rendkivüli tanári címmel felruháztatott 1903 október

8-án, ny. rk. tanárrá kineveztetett 1907 április 8-án, nyilv. rendes

tanárrá 1914 május 22-én.) X., Héderváry-utca 37. sz.
Dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR bölcsészetdoktor, a művelődéstörté-

nelem ny. r. tanára, a Történelmi Szeminárium vezető-tanára, a

Magyar Történelmi Társulat és a Heraldikai és Genealógiai Társaság

igazgató-választmányának tagja, a Magyar Tud. Akadémia levelező- és

történelmi bizottságának tagja és a Századok szerkesztője. (Nyilv. rendes

tanárrá kineveztetett 1914 július 16-án.) L, Attila-utca 13. sz.
BrCHBÖCK GUSZTÁV bölcsészetdoktor, a kémia ny. r. tanára,

az egyet. Ill. sz. kémiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia.

1. tagja, a Természettudományi Trírsulat választmányi és a Mate-
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matikai-Fixikai Társulat s a Magyar Filozófiai Társaság tagja, a

Magyar Kémikusok Egyesületének alelnöke. (Kineveztetett nyilvános
rendkivüli bnnarrrí 1909 aug. 21-én, nyilv. rendes tanárrá 1914 aug.
3-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Üllői-tet 55. sz.

SCHMIDT Joz- EF bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvészet ny. r. tanára, a Magyar Tud. Akadémia levelező-, I I Buda-
pesti Filológiai Társaság választmányi tagja. (Kineveztetett nyilvános
rendkivüli tanárrá 19I0-ben, nyilvános rendes tanárrá 1914-ben.)
VIII., Mátyás-tér 5!b. sz.

Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár.

Lóezi Löczv LAJOSokI. mérnök és a budapesti IGr. M. Tudo-
mányegyetem tiszteletbeli bölcsészetdoktora, az összehasonlító föld-
rajznak címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanára, a
M. Kir, Földtani Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, u. e. társaság
Balaton- bizottságának elnöke, az aradi Kölcsey-egyesület, a magyar,
berni és bécsi földrajzi társulat tiszteletbeli s a lipcsei f8 a berlini
földrajzi társulat levelező-tagja, a Carl Ritter-érem tulajdonosa. (Kine-
veztetett nyilvános rendes tanárrá 1889-ben j 1908 aug. hó 19-én a.
M. Kir. Földtani Intézet igazgatójává neveztetett ki.) VI., Stefánia-út,

Földtani intézet.
BÉKEFI RElIIIG bölcsészetdoktor, a zirczi, pilisi, pásztói és

szentgotthárdi cisztercita-rend apátja, a magyar müvelődéstörténetnek

címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanára, a Budapesti
Orsz, Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Budapesti m. kir.
Tanárképző-Intézet igazgató-tanácsának tagja, a ciszterci-rend történet-
Írója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és történelmi s
hadtörténelmi bizottságának tagja, a Magyar Történelmi, Földrajzi,
az Orsz, Régiség- és Embertani, a Heraldikai és Genealogiai Társulat
s a Katholikus Tanáregyesület igazgató-választmányának és a Szent
István 'I'ársulat igazgató-választmányának s tudományos és irodalmi
osztályának tagja, jog- és történettudományi szakoeztélyánnk elő-
adója, a Müemlékek Országos Bizottságának rendes tagja, a Magyar
Pedagógiai Társaság tiszteleti tagja j a Szent László Társulat, a
Dunántúli Közművelődési Egyesii.let és a Magyar Adria-Egyesület
igazgató-választmányánn k és a Délmagyarországi Közművelődési Egye-
sület budapesti osztálya igazgatösagénak tagja j a bölcsészettudományi
karnak harmadfél éven át volt jegyzője és volt dékénja, (Kinevez-
tetett nyilvános rendkivüli tanarra 1898 január 19-én, nyilvános
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rendes tanárrá 1900. évi március 26-án. 1911 november 21-én zirczi
apáttá neveztetvén ki, egyetemi tanári állásától és prodékáni tisztéről

. lemondott s részére az egyet. nyilv.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr , tanári cím és jelleg adomá-
nyoztatott.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZiTCZ.

NJ'ugalmazott nyilvános rendes tanárok.

HATAJ.AP É T E R a hittudomány doktora, a sémi nyelvek nyilvános
rendes tanára, az egyetem volt rektora, a Petőfi- 'I'araaság rendes
tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanarra 1866-ban; nyugalomba
vonult 1905-ben.) Marosvásárhely.

HEINRJCR GUSZTÁVsz. m m , és bölcsészetdoktor, a német nyelv és
irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, a Főrendiház tagja, mi-
niszteri tanácsos, a Budapesti Orsz, Tanárvizsgáló- Bizottság tagja
a Magyal' Tudományos Akadémia rendes tagja és főtitkára, a
Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Magyar Pedagógiai Társaság
tiszt. elnöke és a Budapesti Filológiai Társaság elnöke, a bölcsészeti
karnak volt dékánja és prodékánja, az egyetemnek volt rektora és
prorektora. (Kineveztetett ny. rendkivüli tanárrá 1875.; ny. 1 '. tanárrá
1878-ban; nyugalomba vonult 1905 végén.) Vo, Akadémia palotája.

SCHOLTZ ÁGOSTON bölcsészetdoktor, a felsőbb mennyiségtan nyil-
váuos rendes tanára. (Nyilváuos rendes tanárrá kineveztetett 1884- ben,
nyugalomba vonult 1909 május 27.) Vessprém.

ClOCAN JÁNos a román nyelv é s irodalomtörténet nyilvános
rendes tanára, országgyűlési képviselő, a Ferenc József rend lovag-
keresztese. (A budapesti egyetemhez nyilv. rendes tanárrá kinevez-
tetett 1898-ban, nyugalomba vonult 1908 dec. 14-én.) VIL, Király-
utca 13. sz..

Ponori THEWREWK K l[ lL m. kir. udvari tanácsos, bölcsészet-
doktor, a classica-philologia nyilvános rendes tanára, a Classica-
Philologiai Szeminárium és a Görög Philologiai Múzeum igazgatója,
a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, classica-philolo-
giai bizottságának tagja, volt előadója és volt elnöke, nyel vtudo-
mányi, irodalomtörténeti és szótári bizottságának tagja, a Budapesti
Filológiai Társaságnak tiszteletbeli elnöke, a Kisfaludy-Társaságnak,
a flórenci Soeieta Italiana per la difusione e l'incoraggiamento dei
studi classici-nak, az augolorszagi Gypsy-Lore Society-nek, a ma-
gyar nyelvtudományi társaságnak, a Magyar Filozófiai Társaságnak
rendes, a Berliuer Gesellschaft fül' das Studium der neueren Spra-
chen levelező-tagja, az Országos Középiskolai Tanáregyesiiletnek
s a bajai önképző-körnek tiszteletbeli tagja, a budapesti egyetemi
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bölcsészethallgatók segítőegyesületének, az egyetemi kórházegye-

sületuek, valamint az Egyetemi Körnek dísztagja, a Délmagyar-

országi magyar kőzművelődési egyesület budapesti osztályának örökös

rendes tagja, a Magyar Pedagógiai Tál"saságnak, a M. Kir. Természet-

tudományi Társulatnak, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Magyar

Zeneművelő-Társaságnak, a Műbarátok Körének rendes tagja, az

Országos Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottságnak tagja, a Közép-

iskolai Tanárképző-Intézetnek tanára és tanács tagj a, a bölcsészet-

tudományi karnak volt jegyzője, két ízben dékánja és proclékánja,

a tudományegyetem volt rektora és prorektora. (Kineveztetett

nyilv. rendhív. tanárrá 1874-ben, nyilv. rendes tanarra 1877-ben,'

nyugalomba vonult 1911 jún. 24.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . ,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALovas-út 18. szám.

KRENNER JÓZSEF a természettudományok doktora, m. kir. udvari

tanácsos, az ásvány- és kőzettan nyug. nyilvános rendes tanára, a

József-műegyetemen a földtannak volt ny. r , tanára, a Magyar Nem-

zeti Múzeum ásvány- és őslénytani osztályának igazgatója, a Magyar

Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Orsz. Középiskolai

Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Középiskolai Tanárképző-intézet

tanára, a Királyi Magyar Természettudomáuyi Társulat választmányi

tagja, a Magyarhoni Földtani Társülat tiszteleti tagja, a bécsi

császári és kiralyi birodalmi földtani intézet levelező-tagja, (Kinevez-

tetett nyilvános rendes tanárrá a budapesti müegyetemre 1870-ben;

a tud.-egyetemre 1894-ben; nyugalomba vonult 1913 szeptemberben.)

VII1., Nemzeti Múzeum.

Kocn ANTAL a kolozsvári egyetem tiszteletbeli természettudo-

mányok doktora, a geologia és palaeontologia nyug. nyilv. rendes

tanára, a kolozsvári tud.-egyetemen az ásvány- és földtannak volt

ny. r. tanára, mat. term.-tud. karának két ízben volt dékánja és

prodékánja s ugyanazon egyetemnek volt rektora; a Budapesti Orsz,

Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Tud. Akadémia

rendes tagja, a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja, a Kir.

Magyar Természettudományi Társulat választmányi tagja, az Erdélyi

Múzeum-Egylet igazg. tagja és ásványtárának tiszt. igazgatója, a bécsi

bir. földtani intézet és a nagyszebeni természettudományi társulat

lev elező-tagja, a londoni geologiai társulat kültagja, az alsófehér-

megyei történelmi, régészeti és természettudományi egylet é s a M.

Építőanyag-Termelők Országos Szövetségének tiszteleti tagja. (Kine-

veztetett nyilvános rendes tan~rrá 1872-ben a kolozsvári és lS95-ben

a budapesti egyetemre; nyugalomba vonult 1913 szeptemberben.)

VI1., Szabó József utca 14. sz.

5
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MARGALITSEDE bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyug.

nyilv. rendes tanára, a kath. írók és hirlapirök országos Pázmány-

egyesületének örökös tiszteletbeli elnöke, a kath. főiskolai internátus-

egyesület volt alelnöke, a Szent István Társulat igazgató-választmányá-

nak s tudományos és irodalmi osztályának tagjaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj az újvidéki szerb

Matica irodalmi társulat tiszteleti tagja j a kapuvári kath. autono-

miai kerület kongresszusi képviselője j a koronás arany érdemkereszt.

tulajdonosa j a pápai Szent Gergely rend lovagja, a vaskorona-rend

lovagja, a szerb királyi Szent Száva rend nagykeresztese. (Kineveztetett.

nyilv. rendk. tanarra 1895 június 15-én, nyilv. rendessé 1899 szept.

20-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Gyulai Pál utca 14. sz.
ENTZ GÉZA orvosdoktor, m. kir. udv, tanácsos, a Ill. oszt.

vaskorona-rend lovagja, az állattan és az összehasonlító bonctan

ny. 1 '. tanára, az állattani és összehasonlító bonctani intézet és

gyüjtemények igazgatója, az Orsz. Középiskolai 'I'anérvizsgálö-

Bizottság tagja, egyszersmind tanár az Országos Középiskolai

Tanárképzőben, a kolozsvári tud.·egyetem volt rektora és prorek-

tora, a maü-természettud. karnak ugyanott volt dékánja- és volt

prodékánja, a Mlí.egyetem volt rektora é s a vegyészeti szakosztály

s az egyetemes szakosztály volt dékánja, a Magyar Tud. Akadémia

rendes tagja és a 1II. osztályának elnöke, a M. Kir, Természet-

tudományi Társulat alapítótagja é s egyik alelnöke, a Felső Oktatás-

ügyi Egyesület alelnöke, a Magyar Földrajzi. Társ. tiszteleti, a Magyar

Filozófiai Társaság választmányi tagja, a bécsi K. k. zoologisch-

botanische Gesellschaft, a nagyszebeni természettudományi s az

Erd. Múzeum-Egylet rendes tagja. (Kineveztetett ny. r. tanárrá a

kolozsvári tud-egyetemre 1872 július 22-én j áthelyeztetett a mű-

egyetemre 1889 május hó 12-én, kineveztetett a budapesti tudomány-

egyetemre 1901 augusztus 19-én j nyugalomba vonult 1914 augusztus

31-én.) VIlI., Tisza Kálmán tér 10. szám.

~yilvános rendkívül! tanárok.

'I'uzsox JÁNOS bölcsészdoktor. a növényrendszertan és novény-

földrajz ny. rk. tanára. A M. Tud. Akadémia levelező-tagja. A Kir.

M. Természettudományi Társulat választmányának és az Országos

Erdészeti Egyesület igazgató-választmány ának tagja. (Kineveztetett

1914 január 28-áll.) 1., Rezeda-utca 9. sz.

MAURITZ BÉLA bölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan ny. rk.

tanára, a Magyar Tud. Akadémia levelező-tagja. (Nyilvános rk. tanarra,

kineveztetett 1914 május 18-án.) VIIL, Múzeum-körút 4. sz.
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Helyettes tanárok.

LENHOSSÉK MIHÁLY orvoskari ny. r, tanár, az embertani elő-

adások tartásával megbízott helyettes bölcsészetkari tanár.

Ifj. ENTZ GÉZA bölcsészetdoktor, a protisztelégia magántanára,

az Erzsébet-Nőiskola polgári iskolai tanítónőképző-intézet tanára, a

M. Tud. Akadémia levelező-tagja, a Kir. Magy. Természettudományi

Társulat alapító-tagja, az országos polgári iskolai tanítőnő vizsgáló-

bizottságának tagja, a Deutsche Zoologische Gesellschaft rendes tagja,

a Kir. Magy. Természettudományi Társulat kötelékébe tartozó állattani

szakosztály alapító-tagja és alelnöke, a Kir. Magy. Természettudományi

Társulat kebelében létező Növénytani szakosztály rendes tagja, a Magy.

Néprajzi Társaság rendes tagja, az Iparművészeti Társaság alapító-

tagja, a Képzőművészeti Társaság rendes tagja, a Filozófiai Társaság

rendes tagja.

GORKA SÁNDOR bölcsészetdoktor, a rendszeres állattan helyettes

tanára, a felsőbbrendű gerinctelen állatok anatómiájának és élettaná-

nak magántanára, az állattani intézet adjunktusa, a K. M. Természet-

tudományi Társulat első titkára, az Orsz. Közegészségi Egyesület, a

Magyar AdJ..ia-Egyesület és a Magyar Társadalomtudományi Egyesület

választmányi tagja, a "Természettudományi Közlöny" társszerkesztője,

a Magyar Orvosok és TermészetvizsgálókZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ándorgyülései állandó közp.

választmányának titkára, a Magyar Filozófiai Társulat pénztárvizsgáló-

bizottságának és választmányának tagja, a Magyar Szakírok Országos

Egyesületének tagja, a Magyar Balneológiai Egyesület orvostudományi

osztályának rendes tagja, a Révai-féle Nagy Lexikon állattani részének

szerkesztője, a budapesti nemzetközi zoológiai kongresszus főtitkára.

(Habilitáltatott 1913 október 28-án, megerősíttetett 192.363/1913.

vkm, sz.). VIlI., EsterházY-1ttca 16. sz.

Címzetes rendes tanár.

Szőllőskislaki KÁRMÁN MÓR sz. mm. és bölcsészetdoktor, kir.

tanácsos, a pedagógia, psychologia és ethika c. ny. rendes tanára.

(E címmel felruháztatott 1909 április 20-án, 47.115/1909. sz. vkm,

leirat értelmében.) Il., Bimbó-u. 10. sz.

Címzetes rendkívül! tanárok.

FERENCZl ZOLTÁNbölcsészetdoktor, okl. középisk. tanár, a magyar

irod.-történet magántanára, felruházva a nyilvános rendkivüli tanári

címmel és jelleggel, a M. Tud. Akad. lev., a Petőfi-Társaság, Kisfaludy-
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Társaság, Erdélyi Irod.-Társaság, a M. Tud. Akadémia irodalomtörténeti
bizottságának, a Történelmi Társulatnak, a Múzeumok és Könyvtárak
Országos Tanácsának és Orsz. Föfeliígyelőségének tagja, a kolozsvári
Ferenc József tud.-egyetem könyvtárának volt s a budapesti Kir. M.
Tud.-egyet. könyvtárának igazgatója. (Nyilv. rk. tanári cím és jelleg
adományoztatott 1895 január 14-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ferenciek-tere 5. szám.

THIRRINGGUSZTÁVbölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár,
a demographia c. ny. rendkivüli tanára, a székesfővárosi statisztikai
hivatal és a fővárosi könyvtár igazgatója, a M. Tud. Akadémia
levelező-tagja, az Institut International de Statistique (Hága), a nem-
zetközi közegészségügyi és demographiai kongresszusok állandó bizott-
ságának, a párisi Société de Statistique és a bécsi Matematisch-
statistische Vereinigung tagja, a Magyar Közigazgatási Társaság, a
Magyar Társadalomtudományi Társaság és az Országos Közegészségi
Egyesület választmányi tagja, a Népmívelő-Társaság igazgatósági
tagja, a M. Orvosok és Természettudósok Vándorgyülése állandó
központi választmányának tagja, a M. Turista-Egyesületnek és
budapesti os;ltályának tiszteletbeli és választmányi tagja, az
egyetemi Természetrajzi Szövetség tiszteletbeli tagja. (Nyilv. rk. tanári
címmel felruháztatott 1906 július 2-án.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Karátsonyi-utca 15. sz.

Magántanári jogositasa az 1912. év végén megszünt.
KÉGLSÁNDORbölcsészetdoktor, a perzsa nyelv és irodalom magán-

tanára, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja, (Ny. rk, tanári címmel
felruháztatott 1906 december 12-én.) Szentkirályi puszta, u. p. Laceháea.

VÁRI REZSŐ bölcsészetdoktor, a classica-philologia bevezető

és segéd-diszciplináinak magántanára, c. rk. tanár, a II. ker. egyet.
kir. kath. főgimnázium szabadságolt r , tanára, a budapesti orsz. tanár-
vizsgáló-bizottság tagja, a M. Tud. Akadémia levelező- és classica
philologiai és R. M. T. I.-i bizottságának tagja, a Budapesti Filol.
Társaság választmányi tagja, a Római Magyar Történeti Intézet titkára
s ez idő szerint igazgatóhelyettese. (Ny. rk. tanári címmel felruháztatott
1907 dec. 3-án.) L, Istenhegyi-út 41c. sz. és Rómában Piaeeale del

Policlinico 139.

KONEKFRIGYESbölcsészetdoktor, kir. állami fővegyész, a berlini
Deutsche Chemische Gesellschaft, a Kir. Magyar Természettudo-
mányi Társulat rendes tagja, az organikus kémia c. ny. rk. tanára.
(Ny. rk. tanári címmel felruháztatott 1908. okt. 25-én.) IL, Rét-utca 4. sz.

BÁNÓCZIJ ÖZSEFbölcsészetdoktor, a Magyar 'I'udományos Aka-
démia levelező-tagja, nyelvtudományi és irodalmi bizottságának tagja,
az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, a Magyar Paedagogiai Társaság
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rendes tagja, a Népiskolai Könyvtái'ak .••intéző-bizottságának tagja, a

Tanítóképző-intézeti Tanárok Ország.os Egyesületének tiszteleti tagja,

az Izr. Magyal' Irodalmi Társulat titkára, a filozófia történetének és

propmdeutikájának c. ny. rk, tanára, az Országos Izr. 'I'anítóképző-

,,:\ntézet igazgatója. (Nyilv. rk. tanári címmel felruháztatott 1911 novern-

bél~-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Király-utca 99. sz.
BOKOR JÓZSEF bölcsészetdoktor, a neveléstnll történetének

c. ny. rk~allára, az Orsz. Közoktatási 'I'anacs előadó-tanácsosa, a

Budapesti ~z. Tanárvizsgáló-Bizottság tag.i.a .. (Nyilv. rk, tanári

címmel felruháztatott 1911 november 5-.én.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Atlós-út l/b.
MELICH JÁNOS bölcsészetdoktor, oki, középiskolai tanár, igaz-

gatóőr a M. N. Múzeurnban, a M. Tud. Akadémia lev.-tagja, \1

helsingforsi Finnugor Társ[LQág és várnai régészeti társaság lev.-

tagja, a magyar nyelvtudomány magyar szófejtés c. részének c. ny.

rk. tanára. (Nyilv. rk. tanári címmel felruháztatott 1911 november

5-én.) VII!., Baross-utca 77. sz.
CSERÉP JÓZSEF bölcsészetdoktor, a M. Kir. Tanárképző-Int. gya-

korló főgimn. r. tanára, a római irodalomtörténetnek s a római állami

és magámégiségeknek c. nyilv. rendkivüli tanára, a M. Tud. Akadémia

biz. tagja, a Budapesti Filológiai Társaság választmányi, az O. K.

Tanáregyesület s a Turáni Társaság rendes, a Paedagogiai Társaság

p., az aradi főgimnázium "Bódogh" gyorsírókörének tiszteleti tagja.

(Nyilv. rk, tanári címmel felruháztatott 1912 szeptember 2.) VIlI.,

József-utca 27. sz.
••

Magánt.anárok képviselői.

SZINNYEl FERENC (1. magántanárok).

806s LAJOS (1. magántanárok).

lU a g : ' Í1 lta n r i r o k ,

KÚNOS IGNÁCbőlcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom magán-

tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, a m. kir.

Keleti Kereskedelmi Akadémia igazgatója, az ipar- és kereskedelmi

oktatási tanács tagja, a nemzetközi közép- és keletázsiai társaság

alelnöke 'és a Keleti Szemle szerkesztője. (Habilitáltatott 1890 május

24-én, megerősíttetett 28.294/1890. vkm. sz.) VIII., Estel'házy-utca 3. sz.
D . lL iA Y JEl\Ő (cleési) bölcsészetdoktor, ti belvizi gerinctelen álla-

tok tanának magántanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes

tagja, műegyetemi ny. r. tanár, a. moszkvai császári ethnogrnphiai és

an thropologiai társulat, az Indiana Academy of Science és az orsz, tanár-
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vizsgáló-bizottság tagja. (Habilitáltatott 1888 július 13-án, megerő-
síttetett 1994/1888. vkm, sz.).wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Budafok'i-út 9. SZ., IL em. 3.

VÁK'GEL JE~ő bölcsészetdoktor, az összehasonlító szövet- és mód-
szertan magántanára, kir. tanácsos, a polgári iskolai tanítóképző-intézet
igazgatója, az Orsz. Felső Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-
Bizottság és a Tanítóképző-intézeti tornatanári vizsgáló-bizottság ügy-
vivő alelnöke s tanárvizsgáló-bizottsági tagja, a Tanít6képző-intézeti
tanárjelölti "Apponyi"-Kollégium igazgatója és szakvezető tanára, a
Tanítóképző-intézeti Orsz. Vizsgáló-bizottság, továbbá ugyancsak a
Zenetanár-vizsgálóbizottság tagja, a Magyarországi Tanítók Árvaházá-
nak kurátora, az Orsz. Paedagogiai Könyvtár és Tanszermúzeum,
továbbá a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizottság elnöke,
az O. P. K. és T. M. Hivatalos Értesítőjének szerkesztője, az Orsz.
Közoktatási Tanácsnak, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsának
és a Szabadoktatási Tanácsnak hivatalból kiküldött tagja, az "Adria"
és a Rovartani Társaság választmányi, a Paedagogiai Társaság rendes,
a paedagogiumi ifjúsági segítő egyesület dísztagja, a tud.-egyetemi
természetrajzi szövetség tiszteletbeli tagja, az Alföld természetrajzi
felkutatására alakult zoologiai bizottság tagja, továbbá több hazai és
külföldi egyesület s társulat alapító, tiszteletbeli és rendes tagja, fő-
és székvárosi iskolaszéki tag. (Habilitáltatott 1892 július 14-én, meg-
erősíttetett 2978/1892. vkm, sz.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Győri-út 13. sz.

CSGDAYJENŐ bölcsészetdoktor, a magyar történelem XVI. és
XVII. századbeli részének magántanára, a VI. kerületi állami főreál-
iskola rendes tanára. (Habilitáltatott 1894 március l-én, megerő-
síttetett 32.280/1894. vkm, sz.) 1., Vát'osmajo1'-utw 42. sz.

HORVÁTHCYRILLbölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtörténet
magántanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, főreál-
iskolai igazgató. (Habilitáltatott 1895 június 1-én, megerősíttetett
36.794/1895. vkm. sz.) VII1., HM'ánszky-utca 11. sz.

FILARSZKYNÁNDORbölcsészetdoktor, m, kir. udv. tanácsos, az
algologia és a viragos növények morphologiájának magántanára,
középiskolákra képesített tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum növény-
tani osztályának igazgatója. (Habilitáltatott 1896 március 24-én,
megerősíttetett 12.607/1896. vkm. sz.) 1., Budafoki-út 13. sz.

AcsAY ANTALbölcsészetdoktor, a hittudományok bekebelezett
doktora, a nevelés és tanítás történelmének magántanára, a hit-
tudományi karban a keresztény neveléstudomány megbízott előadója,
kegyestanítórendi áldozópap, kormánytanácsos, a rend budapesti
hittudományi és tanárképző-intézetében rendes tanár, a középiskolai
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rendi hittanárokat képesítő vizsgáló-bizottság elnöke, Budapest székes-

főváros törvényhatóságának, közoktatási, közjótékonysági, közrendészet,

könyvtári, műzeumi, közmüvelödési és képzőművészeti bizottságainak,

.a Szeut Jstván Társulat igazgató-választmányának, tudományos és

irodalmi osztályának, a magyar Paedagogiai Társaságnak, az Aquinói

Szerit Tamás Társaságnak, az Országos Pázmány-Egyesület igazgató-

választmányának választott és rendes tagja, a székesfőváros IV. kerü-

leti iskolaszékének ügyvezető alelnöke, a M. Történelmi Társulatnak,

.a Budapesti Philologiai Társulatnak rendes tagja. (Habilitáltatott 1897

febmár 25-én, megerősíttetett 26.579/1897. vkm. sz.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kegyes-
rendiele háza (L. a hittud. részt is.)

ALEXICS GYÖRGYbölcsészetdoktor, a román nyelv és irodalom

mugríntanríra, a Keleti Kereskedelmi Akadémia rendes tanára.

(Habilitaltatott 1897 november 11-én, megerősíttetett 77.944/1897.

sz. vkm.) VIII., Esterhá.oy-utca 3. sz.

DEGEN ÁRPÁD orvosdoktor, okleveles műtőorvos, a budapesti

magyar kir. állami vetőmagvizsgáló-állomás igazgatója, az állandó

felülbíráló-tanács és a mezőgazdasági kísérletügyi tanács tagja, a bolgár

nemzeti érdemrend középkeresztese, az olasz koronarend lovagja s a

török Ifthikar-érem tulajdonosa, a berlini "Botanischer Verein f. d.

Pr. Brandenburg", a "Societa agraria della prov. di Bologna" s a

pozsonyi orv.-természettud. egyesület lev elező-tagja, a "Budapesti kir.

magyar tud.-egyet. természetrajzi szövetség" tiszteletbeli tagja,

a "Gesellsch. zur Förderung der naturhist. Erforschung des Orients

in Wien" gyakorló-tagja, a "Société botanique de France", az "Asso-

-ciation internationale des botanistes" s számos más egyesületnek

rendes tagja, a "Magyar Botanikai Lapok" szerkesztője; magántanár a

phytographiából és segédtudományaiból, vonatkozással Europa délkeleti

tartományainak növényzetére. (Habilitáltatott 1899 október 26-án,

megerősíttetett 79.324/1899. sz. vkm.), VI., Városligeti-{asM' 20/b. sz.

PATRUBÁNYLUKÁCSbölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár,

az örmény nyelv és irodalom magántanára, fővárosi polg. isk. nyug.

T. tanár, az elszászi strassburgi "Indogermanische Gesellschaf" tagja,

a párisi "Societe de Linguistique de Paris" r. tagja, a firenzei "Societa

Asiatica Italiana " tagja, az "Indogermanische Forschungen", a "Giorn-ale

della Société Asiatien Italiana ", a "Tolnai Világlexikona" örmény nyelv

és irodalmi munkatársa, a "Brockhaus Konversationslexicon" jövő

kiadásának szerkesztő-tagja, több magyar, örmény, török, arab, perzsa,

tatár, orosz szakfolyóirat munkatarsa, (Habilitáltatott 1900 febmár

9-én, megerősíttetett 32.154/1900. vkm. sz.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Karátsonyi-utca 6. sz.
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SCHlLBERSZKYK.~ROLYbölcsészetdoktor, a növények teratologiájá-

nak és pathologiájának magántanára, a M. Kir. Kertészeti Tanintézet

tanára. (Habilitáltatott 1904 november 18-án, megerősíttetett 97. 746!

1904. vkm. sz.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . ,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMénesi-út 45.

HODINKA.ANTAL bölcsészetdoktor, a magyar és szláv érintkezések

'történetének magántanára, a pozsonyi kir. jogakadémia r. tanára.

(Habilitáltatott 1905 január 31-én, megerősíttetett 20.571/1905. vkm.

sz.) Pozsony, Ki». joga7cadémia.

ÉBER LÁSZLÓbölcsészetdoktor, fl, művészetek története ó-keresz-

tény és középkori részének magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező-

tagja, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat titkára, a Müemlékek

Országos Bizottságának előadója. (Habilitáltatott 1905 február 9-én,

megerősíttetett 32.757/1905. vkm. sz.) 1., Kemence-ú. 6. sz.

ZEMPLÉN GyŐZŐ bölcsészetdoktor, a mechanika és thermodyna-

mika magántanára, kir. József-műegyetemi ny. r , tanár, a

M. Tud. Akadémia levelező-tagja, az Uránia magyar tudományos

egyesület jegyzője, a Felső Oktatásügyi Egyesület titkára, a Mate-

matikai és Fizikai Társulat ügyvivő titkára, a Magyar Filozófiai Tár-

saság választmányi, a" Tables annuélles des constantes " szerkesztő-

bizottságának tagja, a párisi Société francaise de Physique rendes

tagja. (Habilitáltatott 1905 március 16-án, megerősíttetett 32.7561

1905. vkm, sz.) 1 . , Fehérvár 'i-út 541a. sz.

SIGMONDELEK (alsószentmihályfalvi) bölcsészetdoktor, okleveles

vegyész, a mezőguzdasági kémia magán tanára, műegyetemi ny. 1 '. tanárt

a földmi velésügyi minisztériumban szervezett állandó felülbíráló-tanács-

nak tagja, fl, pénzügyminisztériumban szervezett a sör, ásványolaj és

cukortermelés megadóztatására vonatkozó szaktanácsok póttagja, a

stockholmi II. nemzetközi agrogeologiai konferencia egyik alelnöke

Magyarország részéről, a II. nemzetközi agrogeologiai konferencián

megalakult nemzetközi mechanikai és fizikai talaj vizsgálati bizottság

tagja, az "Internationale l\Iitteilungen fül' Bodenkunde" munkatársa,

a római nemzetközi mezőgazdasági intézet közleményei nek ("Köztelek"

szaklapban) munkatársa, a Magy. Mérnök- és Építészegylet nagyválaszt-

mányi tagja, a K. M. Természettudomá-nyi Társulat valasztmanyi tagja.

(Habilitáltatott 1905 május 29·én, megerősíttetett 94.538/1905. vkm.

sz.) 1 . , Gellél't-tér 4. sz.

MOLNÁR GÉZA bölcsészetdoktor, a zene történetének magán-

tanára, az Orsz, M. Kir. Zeneakadémia rendes tanára, az államilag

képesített okleveles zenetanárok szövetségének elnöke. (Habilitáltatott
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1905 július 3-án, megerősíttetett 55.498/1905. vkm. sz.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Nagy

János utca 10. sz.
SZÉKELY GYÖRGYbölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár,

az E rzsébet- N őiskola tanára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[ 1 psychologiai módszerek magántanára,

a magyar filozófiai társa'iág választmányi tagja, a paedagogiai társa-

ság rendes tagja. (Habilitáltatott 1905 október 30-án, megerősíttetett

109.399 vkm, sz.] VII., Aréna-út 29., II. em. 3.
GO~IBOCZZOLTÁN, bölcsészetdoktor, az álta.lános fon etika és a

finnugor hangtan magántanára, a B. Eötvös József Oollégium tanára,

a M. Tud. Akadémia és a helsingforsi finnugor társaság 1. tagja,

a Magy. Nyelvtudományi Társaság titkára. (Habilitáltatott H)06 július

31-én, megerősíttetett 58.955/1906. vkm. sz.) Kolossoá».
BERNÁTSKYJENŐ bölcsészetdoktor, az egyszikü növények magán-

tanára, a i l l . kir. szőlészeti intézet biológiai osztályának vezetője, a

i l l . kir. szőlészeti és borászati tanfolyamon a növénytan előadója.

(Habilitáltatott 1907 április 12-én, megerösittetett 72.707/1907. vkrn.

sz.) 1., Tigris-utccL 59. sz.
HOMORODI ANDERKÓ AURÉL bö'csészetdoktor, a meteorólögia

magán tanára. (Habilitáltatott 1907 április 15-én, megerősíttetett

72.705/1907. vkm. sz.) 11., Bimbó-utca 9. S2f.

HARICÁNYIBÉLA báró bölcsészetdoktor, az astronomia és astro-

physika magántanára. (Habilitáltatott 1907' április 15-én, megerő-

síttetett 76.503/1907. vkm. sz.) 1 . , Várkert-rakpart 17. sz.

STEINER LAJOS bölcsészetdoktor, a földmágnesség- magántanára.

(Habilitáltatott 1907 április 15-én, megerősíttetett 76.502/1907. vkm.

sz.) 11., Albrechi-ú; 11. ss.

TÓl'H-SZABÓ PÁL bölcsészetdoktor, Magyarország történetének

(1301-1526.) magántanára, okl. középiskolai tanár, székesfővárosi

levéltáros, a Masryar Történelmi Társulat, a Heraldikai és Genealogiai

Társaság és a Levéltárosok Országos Egyesülete választmányának tagja,

a Magyar Történelmi Társulat rendes, az Erzsébet Népakadémia

előadó-tagja. (Habilitáltatott 1907 május 20-án, megerősíttetett

80.482/1907. vkm. sz.) 1 . , .A..Uós-út 1. ss.

ERDÉLYI LAJOS bölcsészetdoktor, a magyar nyelvjárástan és

mondattan magántanára, budapesti állami polgári iskolai tanítóképző-

intézeti rendes tanár, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Magyar

Néprajzi Társaság és Nemzeti Tornaegylet választmányának s több

egyesületnek tagja, az Orsz. Felső Nép- és Polgári-iskolai Tanító- és

'I'anitönövizsgalö-Bizottségnak tagja. (Habilitáltatott 1907 december

13-án, megerősíttetett 29.741/1907. vkm. sz.) 1., Győ'ri-út 14. sz.
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SZlNNYEl FERENC bölcsészetdoktor, a magyar irodalom tör-

ténetének (XIX. század) magántanára, a budapesti lYI. Kir. Áll. Felső

Ipariskolában a magyar nyelv és irodalom rendes tanára, a M. Tud.

Akadémia levelező-tagja, irodalomtörténeti bizottságának és az Irodalom-

történeti Társaság választmányának tagja. (Habilitáltatott 1907 december

16-án, megerősíttetett 145.069/1907. vkm. sz.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Lánchíd-utca 6. sz.
H,ÉVÉSZ GÉZA bölcsészettudományi és jogtudományi doktor,

a kísérleti lélektan magántanára, a kísérleti lélektan és a psycho-

physika előadaséval megbízott előadó. (Habilitáltatott 1908 április

28·án, megerősíttetett 140.786/1908. vkm. sz.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Attila-7cöríd 2. sz.

OSÁSZ,\RELEMÉR bölcsészetdoktor, a magyar irodalom történeté-

nek (1711-1820.) magántanára, a Tanárképző-Intézet gyakorIó főgim-

náziumának rendes tanára, a M. 'I'ud, Akadémia 1. tagja és Irodalom-

történeti Bizottságának h. elő adója, a Kisfaludy-Társaság rendes

tagja, a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányának, a

Budapesti Philologiai Társaság és a Magyar Irodalomtörténeti Tár-

saság választmányának tagja, a Kisfaludy-Társaság Nemzeti Könyv-

tárának és az Irodalomtörténeti Közleményeknek szerkesztője. (Habili-

táltatott 1908 december 17-én, megerősíttetett 138.955/1908. vkm. sz.)

1., Pauler-utca 4. sz.

PRINZ ,GYULA bőlcsészetdoktor, a leíró földtan magánt'anára,

az Erzsébet-N őiskola polgári iskolai tanítónőképző-intézetének föld-

rajztanára, a M. Földrajzi Társaság és a Turáni 'rársaság választ-

mányi tagja. (Habilitáltatott 1908 december 16-án, megerősíttetett

57.005/1909. sz. vkm.) 1 . , Mátray-utca 8. sz.
DARKÓ JENŐ bölcsészetdoktor, a M. Tud. Akadémia 1. tagja,

a Budapesti Philologini 'l'ársaság és a Debreczeni Csokonai Kör választ-

mányi tagja, a közép- és új-görög philologia magántanára, debreczeni

egyetemi tanár. (Habilitáltatott 1910 június 12-én, megerősíttetett

73.316/1910. vkm, sz.) Debrecsen; Péterfia-utca 69. sz.

GYOMLAYGYULAbölcsészetdoktor, az ó-görög philologia magán-

tanára, a b. Eötvös József Kollégium class. philologiai szakvezető

tanára, az Orsz, Középisk. Tanárképző-Intézetben a görög olvasmányok

vezetésével megbízott tanár, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja,

nyelvtudományi és szótári bizottságának rendes tagja és classica-

philologiai bizottságának előadója, az Orsz. Közoktatási Tanács és a

gyorsírás-tanítókat vizsgáló Orsz, Bizottság tagja, a Budapesti Orsz.

Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottságnak két időszakon át volt tagja,

a Magyar Gyorsírö-Tarsasag alelnöke, a Magyar Nyelvtudományi

Társaság és a Budapesti Philologiai Társaság válaszbmányi, a Magyar
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Pedagógiai Társaság, a Magyal' Filozófiai Társaság és az Országos

Középisk. Tanáregyesület rendes tagja és budapesti körének volt

alelnöke. (Habilitáltatott 1910 október 14-én, megerősíttetett

126.313/1910. vkm. sz.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., AggteleM-utca 8. sz.

KISS ISTVÁN bölcsészetdoktor, "a magyar történelemnek a

Jagellók korától a szatmári békéig (1490-1711) terjedő része, külö-
nös tekintett el a kormányzatra" cimű tudotnánykör magán tanára,

győrvármegyei levéltárnok. (Habilitáltatott 1910 november 24-én,

megel'ősíttetett 33.152/1910. vkm sz.) Debreceen,

RADOSGUSZT,\Va kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a matema-

tika magántanára, nyilvános rendes tanár a M. kir, József-Műegyetemen,

amelynek e. i. prorektora ; a Műegyetem mérnöki és építészi szak osztályai-

nak 1900/901-töl 1903/904-ig volt dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes

tagja, a Matematikai és Fizikai Társ. alelnöke a Londonban működő

s az International Catalogue of Scientific Literaturs szerkesztését

végző nemzetközi tanácsban 1903 óta Magyarország állandó kép-

viselője, ugyancsak kinevezett tagja a nemzetközi matematika-oktatási

bizottságnak, a városi mérnökök szövetségének tiszteleti tagja, a

felsőoktatási egyesület matematikai és természettudományi osztályá-

nak elnöke, tagja az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottságnak

és az Orsz, Tanítóképző-intézeti Tanárvizsgáló-Bizottságnak; a Mú-

egyetem e. i. könyvtárnoka, (Habilitáltatott 1910 december 14-én,

megerősíttetett 30.070/1910. vkm. sz.) IX., Ferenc-körúi 38. sz.

WESZELY ÖDON bölcsészetdoktor, a pedagógia "módszertan"

című részének magántanára, fővárosi középiskolai főigazgató, a fővárosi

Pedagógiai Szeminárium vezetője, a képzőművészeti főiskolán a peda-

gógia rendkivüli tanára, az Orsz. Rajztanárvizsgáló-Bizottság tagja, az

Orsz, Közoktatási Tanács tagja: az Országos Szabadoktatási Tanács

tagja, a Budapesti Magyal' Zeneegyesület tiszteletbeli tagja, a Magyal'

Gyorsírók Egyesületének tiszteletbeli tagja, a Magyal' Pedagógiai Társa-

ság rendes tagja, az "Új Élet" (népművelés) szerkesztője, a Gyermek-

tanulmányi Társaság pedagógiai szakosztályának elnöke, a Népmívelő

Társ:1ság igazgatósági tagja, a Tanitóképzőintézeti Tanárok Országos

Egyesületének s az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek választ-

mányi tagja. (Habilitáltatott 1910 december 21-én, megerősíttetett

143.657/1910. vkm. sz.) VIlI., Baross-utca 71. sz.

ZIi\lliERMA~TNÁGOSTONbölcsészetdoktor, állatorvosi főiskolai ny.

1\. tanár, az emlős háziállatok összehasonlító anatomiája magántanára.

(Habilitáltatott 1911 május 15-én, megerősíttetett 86.277/1911. vkm. sz.)

VII., AUatorvosi főiskola.
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MAUTHNERNAl\DORbölcsészetdoktor, az organikus chemia magán-

tanára, a II. sz. chemiai intézet tanársegéde. (Habilitáltatott 1911 május

29-én, megerősíttetett 86.273/1911. vkm, sz.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1., József-utca 16. sz.'

GEREYICHTIBOR bölcsészetdoktor, nemzeti műzeumi segédőr, az

Olasz művészet története a XIII-XVIII. századig című tárgykör

magántanára. (Habilitáltatott 1911 július 28-án, megerősíttetett

86.272/1911. vkm. sz.)' 11., Batthyány-utca 63. se:

RÉVAY JÓZSEF bölesészetdoktor, a Krisztus utáni első öt század

latin irodalmának magán tanára, a Budapesti Philologiai Társaság választ-

mányi tagja, a M. Tud. Akadémia class.-philologiai bizottságának segéd-

tagja. (Habilítáltatott 1911 október 25-én, megerősíttetett149.696/1911.

vkm. sz.) Késrnárk.

SOÓS LAJOS bölcsészetdoktor, magy. nemzeti múzeumi őr, az

állattani malakológia magántanára. (Habilitáltatott 1911 december 1-én,

megerősíttetett 32.912/1912. sz. vkm.), VIII., Nemeeii Múzenm.

HEKLER ANTALbő.csészetdoktor, nemzeti múzeumi őr, a berlini

nérnet esász. és az osztrák archaeologiui intézet levelező-tagja, az Orsz,

Régészeti és Embertani Társulat igazgató-választmányának tagja, a

Szépművészeti Múzeum antik plasztikai osztályának vezetője, az Orsz,

M. Kij". Képzőművészeti Főiskolán a szobrászat történetének tanára,

a classica archaeologia magán tanára. (Habilitáltatott 1911 december

14-én, megerősítte tett 86.271/1911. vkm. sz.) IX, Erkel-utca .9. sz.

SZABÓ DEzső bölcsészetdoktor, a 'I'anárképző- Intézet gyakorló

főgimnáziumának tanára, a Magyar Történelrni Társulat igazgató-

választmányának tagja, Magyarorszá.g története 1490-1790-ig magán-

tanára. (Habilitáltatott .1912 március 5-én, megerősíttetett 76.202/1912.

vkm. sz.) IX, ÜlZői-út 121. sz.

SZABÓ ZOLTÁN bölcsészetdoktof az Állatoryosi Főiskola meg-

bízott előadója és magántanára, a növénykert és növénytani intézet

adjunktusa, a kir. m. Természettudományi Társulat rendes tagja és

növénytani szakosztályának jegyzője, a Földrajzi Társaság, az Uránia

magyar tudományos egyesület, a "Freie Vereinigung für Systematik

und Pflanzengeographie" és a bécsi k. k, Zoologisch-botanische

Gesellschaft rendes tagja, az Egyetemi 'I'errnészetrajzi Szövetség

levelező- és alapító-tagja, a berlini "Just's Jahresbericht" l11?,gyar-

országi levelezője, a kétszikü növények alak- és rendszertana földrajzi

elterjedése és fejlődéstörténetének magán tanára. (Habilitáltatott 1912

március 8-án, megerősíttetett 74.666/1912. vkrn. sz.) VIlI., Luclovi-

ceum-uica 4. se.

TOBORFFY ZOLTc\:\' bölcsészetc1oktor, székesfőv, főreálisk. tanár,
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a nkristály-morphologia" magántanára. (Habilitáltatott 1912 március
l1-én, megerősíttetett 74.665/1912. vkm. sz.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Gyulai Pál

utca 16. sz.
PRIVORSZKYALAJOSbölcsészetdoktor, budapesti Erzsébet Nőiskolai

állami polgári iskolai tanitönőképző-tntézet tanára, a projectiv geo-
metria magántanára. (Habilitáltatott 1912 március 26-án, megerősít-
tetett 74.664/1912. vkm. sz.) VII., Ilka-uica 82. sz.

DIENESP Árjbölcsészetdoktor, a Sorbonne mathematika doktora,
budapesti főgimn. tanár, a függvény tan magántanára. (Habilitáltatott
74.668/1912. vkm. sz.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx . , Villam-utca 19. sz.

ZEMPLÉNGÉZA bölcsészetdoktor, a müegyetem ny. r. tanára, a
szénhidrátok, fehérjék és enzimek chemiájának magántanám. (Habili-
táltatott 1912 május 3-án, megerősíttetett 88.525/1912. vkm, sz.)
1., Orlao-utca 9. sz.

"\iVEISERISTVÁNbölcsészetdoktor, kir, fővegyész, a mezőgazdasági.
analytikai chemia magántanára. (Habilitáltatott 1912 június 22-én,
megerősíttetett 88.528/1912. vkm. sz.) II., Tudor-utca 5/b. sz.

hiRE SÁNDORbölcsészetdoktor, polgári iskolai tanítóképző-intézeti
tanár, a pedagógia magyar neveléstörténet c. részének magán tanára.
(Habilitáltatott 1912 július 13-án, megerősíttetett 90.763/1912. vkm. sz.)
1., lYIozdony-utca 23. sz.

WESZELSZKYGYULAbölcsészetdoktor, a II. sz. chemiai intézet
adjunktusa, az anorganikus chemin, magántanára. (Habilitáltatott 1912
december 16-án, megerősíttetett 32.659/1912 vkm. sz.) IX., Lónyay-

utca 25. sz.
DOBY GÉZA bölcsészetdoktor, kir. fővegyész, a növényélettani

ehemia mngántanára, a magyaróvári m. kir. mezőgazdasági vegykísér-
lett állomás vezetője, a Kir. M. Természettudományi Társulat választ-
mányi tagja. (Habilitáltatott 1913 január 28-án, megerősíttetett 31.516/
1913. vkm. sz.) Magyaróvár.

HEVESYGYORGYbölcsészetdoktor, az általános, illetőleg physikai
chemia magántanára. (Habilitáltatott 1913 január 28-án, megerősíttetett
31.517/1913. vkm. sz.) V., Nádor-utca 10. Sz.

GEOCZEZOÁRDbölcsészetdoktor, főreáliskolai tanár, a sokaság-
elmélet és valós változók függvényei magántanára. (Habilitáltatott 1913
február 22-én, megerősíttetett 104.198/1913, vkm. sz.) II., Batthyány-
utca 61. sz.

TERKÁNLAJOSbölcsészetdoktor, az égitestek pályaszámítása és a
tudományos astrophotometria magántanára. (Habilitáltatott 1912 október
3-án, megerősíttetett 8.056/1913. vkm. sz.) Ogyalla (Komárom megye).
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GÁRDONYIÁLBERT bölcsészetdoktor, az oklevéltan magántanára,

Budapest székesfőváros főlevéltárosa, a Heraldikai és Geneologiai

Társaság és a Magyar Társadalomtudományi egyesület választmányi

tagja. (Habilitáltatott 1913 október 8-án, megerősíttetett 192.362/1913.

vkm. sz.).wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., ÜUői-út 121. sz.

Ifj. TOLDYLÁSZLÓa jogi tudományok doktora, az éneknek, mint

középiskolai tantárgynak képesített, és a Nemzeti Zenedében az álta-

lános zeneelméletnek rendes tanára, zeneszerző, a Magyar Zeneszerzők

Társaságá-nak alelnöke, a wieni . Zeneszerzők, zeneirok és kiadók

Mrsaságá-nak rendes tagja, az Országos Magyar Zeneegylet elnöke,

a Zenepaedagogiai Társaság és az Országos Magyar Zenemüvészeti

Társulat választmányi, a Kir. Magy. Természettudományi Társulat

rendes és az Erzsébet Népakadémia működő tagja, a zenetudomány

magántanára. (Habilitáltatott 1913 szeptember 29-én, megerősíttetett

192.364/1913. vkm, sz.) IX., Boraros-tér 6. sz.

SZENTPÉTERYIMRE bölesészetdoktor, a hazai oklevéltan magán-

tanára, főgimnáziumi tanár, a Magyar Történelmi Társulat és a

Heraldikai és Geneologiai Társulat választmányának s a dél-

vidéki Arany János irodalmi társulatnak tagja. (Habilitáltatott 1913

október 8-án, megerősíttetett 192.361/1913. vkm. sz.) V., Osá7cy-

utca 36. sz.
VÉRTESY JENŐ bölcsészetdoktor, a magyarirodalomtörténet Ka-

zinczy fellépésétől a legujabb időkig terjedő részének magántanára,

Magy. Nemzeti Múzeumi őr, a Budapesti Phil. Társaság és a Magyar

Irodalomtörténeti Társaság választmányának tagja. (Habilitáltatott 1913.

november 29-én, megerősíttetett 26.796/1914. vkm. sz.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Verpeléti-út

5. szdm.
FEKETE MIHÁLYbölcsészetdoktor, székesfővárosi tanár, a mathe-

matikai szeminárium repetitora, a mathematikai »analisis" magán-

tanára. (Habilitáltatott 1914 febr. 21-én, megerősíttetett 58.958/1914.

vkm. sz.) 11., Zsigmond-1J,tca 3. sz.
HORGER ANTAL bölcsészetdoktor, a magyar hangtan és szótan

magántanára. (Habilitáltatott 1914 március l1-én, megerősíttetett

59.270/1914. vkm, sz.) VII., Damjanich-utca 49. sz.

LUKINICHIMRE bölcsészetdoktor, az "Erdélyi nemzeti fejedelemség

története" magántanára. (Habilitáltatott 1912 május 29-én, megerősít-

tetett 59.273/1914. vkm. sz.) 1 . , Osend-utca 1. sz.
BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára,

az embertani intézet adjunktusa, a Magyal' Néprajzi Társaság választ-

mányi tagja, a Borsod-niiskolcai Közművelődési Egyesület műzeumi
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osztályának levelező-tagja. (Habilitáltatott 1914 május 23-án, meg-

erősíttetett 84.886/1914. vkm, sz.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., József-utccL 5. sz.
KORMOS TIVADAR bőlcsészetdoktor, a geológiai negyed-időszak

magántanára, m. kir. 1. oszt. geológus, a M. Kir. Földtani Intézet

kiadványainak szerkesztője, a Magyarhoni Földtani Társulatnak s

Barlangkutató Szakosztályának, valamint a Magyar Adria-Egyesület

nek választmányi tagja. (Habilitáltatott 1914 június 16-án, megerö-

síttetett 94.261/1914. vkm. sz.) VII., Földtani intézet.

W ODETZKYJÓZSEF bölcsészetdoktor, a kosmographiai intézet

tanársegéde, az elméleti csillagászat magántanára. (Habilitáltatott 1914

május 8-án, megerősíttetett 84.(j9511914. vkm. sz.) IX., tma-« 121. sz.
BŰCHLERSÁNDORbölcsészetdoktor, a zsidók története Magyar-

országon a XVIII. századig magántanára, keszthelyi rabbi, Keszthely

város képviselőtestületének, a Balatoni Múzeum igazgatósági, az

Izraelita Magyar Irodalmi Társulat és a Somogy-Zala vármegyék

izraelita közönségéből álló IX. községkerület választmányi, az Orszá-

gos Izraelita Tanítóegyesület tiszteletbeli és a Magyar Történelmi Tár-

sulat tagja. (Habilitáltatott 1914 június 10-én, megerösíttetett 94.336/

1914. vkm, sz.) Kesdhely.

GULYÁSPÁL bölcsészetdoktor, a könyvtártan magántanára. (Habi-

litáltatott 1914 június 5-én, megerösíttetett 94.365/1914. vkm, sz.)

Nemzeti Múzeum.

Megbízott előadók.

FENYVESSYBÉLA orvosdoktor c. nyilv. rk, tanár (1. orvosi

karon), az egészségtan előadásával megbíz va.

JUBA ADOLF orvosdoktor, egyetemi magántunár (1. orvosi karon),

az ~gészségtan előadásával megbízva.

'I'anítók.

RHOUSOPOULOSRHOUSOSaz újgörög nyelv lektora. VII!., Estm'-

házy-utca 20. sz.

LATZKÓ HUGÓ bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár, a

M. Kir. Keleti Kereskedelmi Akadémia rendes tanára, a Kereskedelmi

Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének választmányi tagja, az

angol nyelv tanításával megbízott lektor. VII., Hermina-út a/a. ss.
SHARP MONTAGUEaz angol nyelv megbízott tanítója, M. A:

Universitatis oxoniensis. Oxford University Extension képviselője.

VII!., Baross-utca 30. sz.
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BALLENEGGERHENRI'K állami főreáliskolai nyug. tanár, officier

d'Academie, a francia nyelv tanítására nyert jogosultságot.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL, Mecset-

utca 8. sz.

DELMÁRJAKAB a lengyel nyelv megerősített lektora, törvény-

széki és főkonzulátusi tolmács. V., Wurm-utca 3. sz.
NAGY SÁNDOR okI. gyorsírés-tanér, a Magyal' Gyorsírók Egye-

sületének tiszteleti elnöke, a Kir, József-Műegyetemen, a gyakorló-

gimnáziumban, a Kereskedelmi Akadémiában, az ev. ref. főgimnáziumban

a szépírás tanítója, műegyetemi nyug. könyvtárőr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx . , Szabóky-utca 31. sz.

HEFTY FRIGYES bölcsészetdoktor, a magyar philosophiai társaság

tagja, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság választmányi tagj-a, a

budai ev. egyház presbytere, a német nyelv gyakorlati tanítására

engedélyt nyert lektor. II., Kút-utca 11. sz.

SIMONYIBÉLA a helyes beszéd technikájának előadására enge-

délyt nyert lektor, a két VII. kel'. áll. főgimn. és a M. Kir. Orsz.

Színművészeti Akadémia tanára. Szaktárgyain, a latinon és történel-

men kívül képesítve van a dadogók és egyéb beszédhibában szenvedők

.oktatására és a tornára. VIlI., Déry-utca 8. sz.

KŐRÖSIALBIN okI. középiskolai tanár, kegyes-tanítórendi áldozó-

pap, a spanyol nyelv egyetemi lektora, a spanyol kir, XII. Alfonz-

rend tiszti nagykeresztese, a Real Academia Espaiiola (Madrid); a

Real Academia de Buenas Letras (Barcelona) levelező-, az Asociacion

de los Artistas y Escritores Espaiioles (Madrid), a kölni Literarische

Gesellschaft tisztb., a magyal' Földrajzi Társaság választmányi s a

Szent István Társulat igazgató-választmányi és tud. és irodalmi osz-

tályának tagja. IV., Városház-tér 4. sz.

ABDUL LATIF töröknyelvi lektor. IV., Váci-utca 79. sz.

TAILLANDIERMAURICE a francia nyelv lektora. L, Ménesi-út

11-13. sz. /

ZAMBRAALAJOS jogtudományi doktor, az olasz nyelv lektora,

múzeumi segédőr, az olasz nyelv tanára a m. kir, keleti kereske-

delmi akadémián és az állami polgári és elemi iskolai tanítonőképző-

intézetnél. L, Fehévári-út 47. sz.

Adjunktusok.

GORKASÁNDOR(l magántanárok).

EKKERT LÁSZLÓ gyógyszerész-doktor, az egyetemi 1. sz. kémiai

intézet adjunktusa. VIL, József-körút 48. sz.
WESZELSZKYGYULA (1. magántanárok).

SZABÓZOLTÁN( 1 . magántanárok).
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VADÁSZM. ELEMÉR bölcsészetdoktor, a föld- és őslénytani intézet

adjunktusa, a "Geologica Hungarica" szerkesztője, a m. kir. földtani

intézet külső munkatársa. 1.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAttila-utca 8. sz.

BARTUCZLAJOS (1. magántanárok).

'I'auársegédek.

BÁLINTISTVÁNbölcsészetdoktor, a IlI. sz. kémiai intézet tanár-

segéde. VI1., Kát'oly-körút 9. sz.

BERKó JÓZSEF bölcsészetdoktor, a ll. sz. kémiai intézet tanár-

segéde. VIII., Rákóczi-út 69. sz.

FRIDLI REzső bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár, az

1. sz. kémiai intézet tanársegéde. VI1., Ilka-utca 26. sz.

GROSSCHMIDLAJOS bölcsészetdoktor, a mathematikai szeminárium

tanársegéde. 1., Mozdony-utca 12. sz.

HANKÓBÉLA bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, az állattani

intézet I. tanársegéde, a Kir. Magy. Természettudományi Társulat r.

tagja. IV., Mú.zeum-kötoút 4/a . sz.

Dr. HARMOSELEONÓRAtiszt. asszisztens és gyakornok a Föld-

rajzi Intézetben.

HORCHERÖDONbölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, a II. sz.

kémiai intézet tanársegéde. 11.,Mecset-utca 8. sz.

HUNKÁRBÉLAa II. sz~kémiai intézet megbízott tanársegéde. Sorokeá»,

JUGOVICSLAJOS bölcsészetdoktor, az ásványtani intézet első tanár-

segéde. VIII., Múzeum-köt-út 4/a . sz.

KrESELBACH GYULA bölcsészetdoktor, az állattani intézet ll.

tanársegéde. VII1., Múzeum-körút 4/a . sz.

MAJER ISTVÁNbölcsészetdoktor, az őslénytani intézet tanársegéde.

VII1., Múzeum-körút 6-8. sz.

MÁTHÉ ENDRE végzett bölcsészettanhallgató, az ásvány- és. közet-

tani intézet tanársegéde. VIlI, Múzeum-körút 4/a . sz.
MAUTHNERN..í.NDORbölcsészetdoktor, a II. sz. kémiai intézet

tanársegéde. VIlI., József-utca 16. sz.

RADVÁNYIANTAL bölcsészetdoktor, a Földrajzi Intézet és szemi-
nárium I. tanársegéde.

REX SÁNDOR bölcsészetdoktor, a Ill. sz. kémiai intézet tanár-

segéde. VIII., Rökk Szilárd utca 3. sz.
ROSENFELDJENŐ bölcsészetdoktor, a Il. sz. kémiai intézet helyettes

tanársegéde. VII, Rák,óczi-út 18. sz.

RYBÁR ISTVÁN bölcsészetdoktor, az I. sz. fizikai intézet tanár-

segéde. V1., Szondy-utca 45. sz.
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SO)IOGYIANTAL okl. középiskolai tanár, a II. sz. fizikai intézet

tanársegéde.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Hunyadli-utca 5. sz.

SZŰTSAN1)ORbölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, az állat-

tani intézet megbízott tanársegéde. VIIl., Múzeum-kö? 'út 4/a . sz.

STRO~IPLGÁBORbölcsészetdoktor, a földrajzi intézet és szemi-

nárium II. tanársegéde.

TELKESSYIVÁN bölcsészetdoktor az -I. sz. kémiai intézet helyettes

tanársegéde. Ill., Zöldmáli-út 10. sz.

TOMEKJÁNOSbölcsészetdoktor, székesfövárosi fövegyész, a növény-

tani intézet megbízott tanársegéde. IV., Molná? '-utca 24. sz.

VARGA FERENC a növénytani intézet megbízott tanársegéde.

VIlI., Múzeum-körút 4/a sz.

VÁRADILÁsZLó bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, a II. sz.

kémiai intézet tanársegéde. VII., Damjanich-utca 38. sz.

WODETZKYJÓZSEF (1. magántanárok).

Díjazott gyakornokok.

FEKETE MIHÁLY(1. magántanárok).

FRENYÓ LAJOS okleveles középiskolai tanár, az elméleti physikai

gyűjteménytár gyakornoka. V1 1 1 ., Szentkirá lyi-utca . Tanítók háza .

(Hadi szolgálatban.)

KÉKI LAJOS bölcsészetdoktor, okI. főgimn. tanár, az Irodalom-

történeti Társaság jegyzője, az Országos Színművészeti Akadémián a

lélektan előadó tanára, az esztétikai gyűjtemény gyakornoka. VIlI.,

JJ lá tyás-tér 16. sz.

PÜL ÁRPÁD bölesészetdoktor, a növénytani intézet gyakornoka.

VIlI., Múzeum-körút 4/ a . sz.

MOUSSONGGYULA a geológiai intézet megbízott gyakornoka.

SCHULLERLAJOS a II. számú fizikai intézet gyakornoka.

STROMPLGÁBORbölcsészetdoktor, a földrajzi intézet gyakornoka.

VIIl., Sándor-utca 13. se., 1. 7.

SZI.Ol'A JENŐ a geológiai intézet megbízott gyakornoka.

Ösztöndíjas vegyészuővendék.

KISS ÁRPÁD bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, a Ill. sz.

kémiai intézetben.

Egyetemi vívómester.

Dr. GERENTSÉRLsszr,ö.
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EGYErrEMI

iNTÉZETEK_ ÉS GYŰJTEl\iÉNYTÁRAIc'NMLKJIHGFEDCBA

L S z e I I t egy. I I ázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr :

Gondnok.

U gornyai dr. ROBITSEKFERENCaz esztergomi főkáptalan tb. kano-

nokja, a budapesti központi papnevelő-intézet -slkormanyzoja, a buda-

pest 1. ker. főgimnáziumnak és a II. ker. főreáliskolának érseki biz-

tosa, főegyházmegyei könyvbíráló, kiérdemült esperes, a hittudományok

bekebelezett .doktora, a kir, tudományegyetemi templom gondnoka.

Egyetemi hitszónok.

Dr. WOLKENBERGALAJOS (1. Hittudományi kar).

Karmester: az állás üresedésben van. - Orgonás: a központi

papnövelde növendékei. - Egyházfi: ÁDÁMHUGÓ (az egyetem köz-

ponti épületében).

Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak

végéig minden vasárnapon, továbbá Mindenszentek ünnepén, a Szep-

lőtelen. Fogantatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Áldozó-
-esütörtökön reggel 8 óra.

II. K Ö II Y V t á 1'.

(IV., Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő 8-71.)BA

.A J Egyetemi könyvtári bizottság.

Elnök.

Dr. K. KOVÁTSGYULAe. i. prorektor. (L . Jogi kar.)

6*
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Tagok.

Dr. SZÉKELYISTVÁN(1. Hittud. kar), dr. MAGYARYGÉZA (1. Jogi

. kar), dr. BÓKAYÁRPÁD (1. Orvosi kar), dr. BALLAGIALADÁRegyet. ny.
r. tanárok. (1. Bölcs. kar).

Dr. FERENCZIZOLTÁN,az egyetemi könyvtar igazgatója (1. alább).

Jegyzőkönyvvezető: a könyvtár egyik tisztviselője.NMLKJIHGFEDCBA, BA

B JZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA k ö n y v t á r t i s z t v i s e lő i .

Igazgató.

FERENCZI ZOLTÁN bölcsészetdoktor, oklev, középiskolai tanár;

egyet. ny. rk. tanári cím .és jelleggel, a M. T. Akadémia l.-tagja,.

a Petőfi-Társaság tagja és alelnöke, a múzeumok és könyvtárak orsz ..

szövetségének alelnöke, a Kisfaludy-Társaság, Erdélyi Irodalmi Tár-

saság, a Bács- Bodrog vármegyei Irodalmi Társaság, a Magyar Tud ..

Akadémia irodalomtörténeti és Kazinczy-bizottságának, a Kisfaludy-

Társaság Shakespeare-bizottságának és könyvkiadó-bizottságának, a.

történelmi, magyar nyelvtudományi tarsulatnak, a múzeumok és

könyvtárak országos tanácsának, a múzeumok és könyvtárak orsz ..

főfelügyelöségének tagja, a filológiai társulatnak és magyar irodalom-

történeti társaságnak választmányi tagja, a Shakespeare-tál' szerkesztöje,

a temesvári Arany János Társaság tiszteleti tagja, a kolozsvári Ferenc

József tud.-egyetem könyvtárának volt igazgatója stb. (Kineveztetett

az V. fizetési osztályba 1913 április 7., igazgatóvá 1899 nov. 8. ~

a kolozsvári egyetemhez 1891 június 1.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyvtári épületben..

IV., Ferenciek-tere 5. sz.

Könyvtárörök.

TETZEL LŐRINCegyetemi könyvtárőr. (Kinev. 1898 június 14.;

könyvtárőrré 1914 március 21.) IX., Rákos-utca 3. sz.

Gaurai és sómezei BARBUL JENŐ bölcsészetdoktor, egyetemi:

könyvtárőr. (Kinev. 1901 december 1.; könyvtárőrré 1914 március 21.).

VII!., Baross-utca 88. sz.

Könyvtártisztek.

HÓMANBÁLINT bölcsészetdoktor, a Magyar Történelmi Társaság

és a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság igazgatá-választmd:nyi.
tagja. (Kin ev. 1903 -jűnius 18.; a VIlI. fiz. osztályba 1914 március 21.)-

VIIl., József-körút 37. sz.

Szentgyörgyi eZEKE MARIANNEbölcsészetdoktor, okl, középisk ..
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tanár. (Kinev. 1906 okt. 8.NMLKJIHGFEDCBAj a VIlI. fiz. osztályba 1914 március 21.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIII., tms-« 4. sz.

PASTEINERIVÁN államtudományi doktor, 1915 jan. 4 óta ka-
tonai szolgálaton. (Kinev. 1909 okt. 27. j fizetéstelen 1908 dec. 18.)
IV., Kirá lyi Pál utca 8. se.

DR. ANTALFRIGYESNÉ,szül, WALDBAUERILONA bölcsészetdoktor.
,(Kinev. 1914 március 21. j fizetéstelen 1910 április 25.) 1., Istenhegy

975611., 2., 3. Seiden-villa,

POMPÉRY AURÉL hittudományi doktor, Esztergom főegyházme-
gy ei áldozópap. (Kinev. 1914 április 14-én.) IX, Lónyay-utca 25.

Könyvtári segédtiszt.

Frrz JÓZSEF bölcsészetdoktor, fizetéstelen segédtiszt. 1915 jan.
15 óta katonai szolgálaton. (Kinev. 1914 január 24.)BA

e j J{ezelő-személyzet.

GRÓSZ GÉZA középiskolai tanárj elölt, fizetéstelen kisegítőtiszt,
népf. hadapródj., őrmester j katonai szolgálaton 1915 január 23 óta.
(Kinev. 1909 jún. 8.) VIlI, Salétrom-utca 9. sz.

PLATZ HELÉN írógépkezelőnő. (Kinev. 1912 febr. 24. j alkalmaz-
tatott 1901 dec. 13.) IX., Angyal-utca 71b. sz.

Eörményesi és karánsebesi FIÁTa KÁROLY ISTVÁNtiszteletdíjas
.kisegítő tiszt. IX., Lónyay"utca 9. sz.

CZAKÓERVIN államtudományi doktor, napidíjas írnok, tart. zász-
lós; katonai szolgálaton 1914 júl. 28 óta.

F. SZEl\1ESSMIKLÓS államtudomanyi doktor, napidíjas Írnok. 1915
január 15. óta katonai szolgálaton.

BALLUN GÉZA államtudományi doktor, napidíjas Írnok. IX.,

ttus.« 1091a. sz.

SfMONFI JÁNOS középiskolai tan árj elölt, napidíjas írnok, 1914
július 28 óta katonai szolgálaton.

SÁNTAYMÁRIA középiskolai tanarjelölt, ideiglenes napidíjas ír-
nok. VII1., Mária-utca 56.

FmcHT ERZSÉBETideig!. napidíjas írnok. II., Zsigmond-utca 20.

FEICHT KÁROLYideig!. napidíjas írnok, 1915.május 1-én katonai
:szolgálatra vonult be.

D ) Altiszti és szolgaszemélyzet,

Altisztek : GELECSICSIGNÁC,FERENCZYJÓZSEf'"NAGYPÁL, HALÁSZ
ALAJOS, BECK FERENC kapus.

Szolgák:: PINTÉR JÓZSEt', LÓRINCZENDRE, SZABÓANDRÁS, MA-
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GYARlLÁSZLÓ, JUHOS ELEK (mind az öt katonai szolgálaton 1914
augusztus óta), BOGYAIGÁSPÁR,1 szolgai állás betöltetlen.

. 4 napibéres (3 katonai szolgálaton) és 1 ideiglenes napibéres.
szolga, 2.ruhatárosNMLKJIHGFEDCBA(1 katonai szolgálaton) és 1 fűtő,

Ill. Hittudomanyi kari szemínáríumok.
(IV., Szerb-utca 10. sz.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.BAÓ - és újszövetségi szentírástu,dományi és keleti nyelvi szeminárium~

Igazgató: dr. SZÉKELYISTVÁN(1. Hittud. kar).

Vezető-tanár: dr. KMOSKÓMlHÁLY (1. Hittud. kar).

2. Alapvető hittani, dogmatikai és bölcseleti szeminá? ·ittm.

Igazgató: dr. DUDEK JÁNOS (1. Hittud. kar).

Vezető-tanárok: dr. KISS JÁNOS, dr. ZUBRICZKYALADÁR,dr. TRl-

KÁL JÓZSEF (1. Hittud. kar).

3. Erkölcs- és lelkipásztorkodástani szeminárium.

Igazgató: dr. MlHÁLYFIÁKOS (1. Hittud. kar).

V ezető- tanár:

4. Egyháztörténeti és egyházjogi szeminárium.

Igazgató: dr. HANUY FERENC (1. Hittud. kar).

Vezető-tanár : dr. LUKCSICSJOZSEF (1. Hittud. kar).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V . Jog- és államtudományi kari szemluárnunok.
A római jogi szeminárium igazgatója: SZÁSZY-SCHWARZGUSZTÁV

nyilvános rendes tanár (1. Jogi kar).

A nemzetgazdasági és statisztikai szeminárium igazgatój a ~

FOLPES BÉLA ny. rendes tanár (1 . Jogi kar).

A statisztikai szeminárium igazgatója: Báró LÁNG LAJOS ny.

rendes tanár (1.J ogi kar).

A politikai szeminárium igazgatója: CONCHAGyÖZÖ ny. rendes,

tanár (1. Jogi kar).

A büntetőjogi szeminárium igazgátója: DOLESCHALLALFRÉD ny.

rendes tanár (1 . Jogi kar).

A jogbölcseleti és összehasonlítá jogtudományi szeminárium

iíSs3gatójr,: PIKLER GY1JLAny. rendes tanár (L Jogi kar).
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.Az egyházi jogi szem GYULA ny. r.

tanár (1. Jogi kar).

A jogtörténeti szeminatium igazgatója: KIRÁLYJÁNOSny. r. tanár

(1. Jogi kar).

A közigazgatási jogi szeminárium igazgatója: KMETYKÁROLYny.

r. tanár (1. Jogi kar).

A magánjogi szeminárium igazgatója: KATONAMÓR ny. r. tanár
(1. Jogi kar).

A perjogi szeminárium igazgatója: MAGYARYGÉZA ny. r. tanár

(1. Jogi kar).

V. Orvoskari intézetek s gyújtemcnytára«.
1. sz. Bonctani, szövettani és fejlődéstant intézet.

(IX., Tüzoltó-utca 58. sz. Távbeszélő József 8-18.)

Igazgató. dr. LENHOSSÉKMIHÁLY(1. Orvosi kar).

Adjunktus: dr. PÉTERFI TIBOR (hadi szolgálatban).

1. tanársegéd: (betöltetlen).

II. tanársegéd: dr. RENK ERNŐ (hadi szolgálatban).

Rajzolönó : MEYERNÉElTEL IDA.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . sz. Bonctani, szővettaní és táJ bonctani intézet.

(IX., Tüzoltó-utca 58. sz. Távbeszélő József 8-18.)

Igazgató: dr. TELLYESNICZKYK. (1. Orvosi kar).

1. tanársegéd: dr. RUSSAYGÁBOR (hadi szolgálatban).

II. tanársegéd: dr. LOESSL JÁNOS (hadi szolgálatban).

Díjazott gyakornokok: MELCZER MIKLÓS(helyettes tanársegéd),

BARTA ÖDON (helyettes tanársegéd), SOMOGYIVILMOS (helyettes gya-

kornok), VOLGYESIFERENC (helyett. dem., hadi szolgálatban).

Díjazott demonstrator : BIEBER ZOLTÁN(hadi szolgálatban).

Élettani intézet.

(Eszterházy-utca 9. sz. Távbeszélő JÓzsef 4-22.)

Igazgató: dr. TANGLFERENC (1. Orvosi kar).

Adjunktus: dr. HÁRI PÁL.

I. tanársegédek: dr. KŐROSYKORNÉL, dr. VERZÁRFRIGYES (hadi

szolgálatban), dr. LIEBEmlANNNMLKJIHGFEDCBA.1 '. \L (hadi f!zolgáIa~ban).
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ll. tanársegédek: dr. BERCZELLERLÁSZLÓ (hadi szolgálatban),
dr. BOGDÁNDYISTvÁN (hadi szolgálatban).

Díjazott gyakornok: dr. RÓNA ERZSÉBET, dr. AsZÓDI ZOLTÁN
(hadi szolgálatban).

Díjtalan' gyakornokok: DESEő DEzső (hadi szolgálatban), .ALFOLDI
JÓZSEF, SZÉKÁCSISTVÁN.

I. sz. kérbonctaní és kórszövettani intézet.
(Üllői·út, orvoskari telep. Távbeszélő József 11-97.)

Igazgató: dr. BUDAYKÁLMÁN(1. Orvosi kar) .
.Adjunktus: dr. ENTZ BÉLA (hadi szolgálatban).
1. tanársegéd r dr. JANKOVICHLÁSZLÓ.
ll. tanársegéd: dr. JOHAN BÉLA (hadi szolgálatban).
Díjazott gyakornokok: dr. EMBEY IVÁN (hadi szolgálatban),

dr. BOÉR FARKAS, dr. POl\IMERSHEliIfFERENC.
Díjtalan gyakornokok:

II. sz. kórbonctani és kórszövettani intézet.
(Üllői-út, orvoskari telep. Távbeszélő József 11-97.)

Igazgató: Dr. KROMPECHERÖDON (1. Orvosi kar).
I. tanársegéd: dr. GOLDZIEHER'MIKSA m.-tanár (hadi ezolg.).

II. tanársegéd: dr, HUZELLATIVADAR(hadi szolgálatban).
Ill. tanársegéd: dr. FEHÉR .ANTAL(hadi szolgálatban).
Díjazott gyakornokok: dr. BARÁT IRÉN, dr. FRIEDRICH LÁSZLÓ

(hadi szolgálatban).
Díjtalan gyakornokok: dr. STERNBERGFERENC (hadi szolgálat-

ban), dr. KERESZTESMÁRIA, dr. HANN FANNY, dr. KUNSCHPÁL, dr. Ko-
VÁCSFERENC (hadi szolgálatban).

Általános kór- és gyógytani intézet.
(IX., Rákos-utca 9. Távbeszélő József 23-50.)

Igazgató: dr. PREISZ HUGó (1. Orvosi kar).
II. tanársegéd: dr. FEJÉR ÁRPÁD (hadi szolgálatban).
Díjazott gyakornok:

G~Tógyszertani intézet.

(Üllői-út 26. sz. Távbeszélő József 11-86.)

Igazgató: dr. BÓKAY ÁRPÁD (1. Orvosi kar) .
.Adjunktus: dr. MANSFELDGÉZA (1. magántanárok).NMLKJIHGFEDCBA

1 . tanársegéd: dr. LIPTÁK PÁL.
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II. tanársegéd: dr. BRANDTNERFERENC.
Díjazott gyakornok : NEUSCHLOSZSIMON.
Díjazatlan gyakornokok: ERNsT ZOLTÁN, WEIL ELZA, WEIL

ÁRTUR, BLUM PAULA,BÜCHLERPÁL, I~ÓNANÁNDOR, HAMBURGERISTÁN.

Gyógyszertani intézettel kapcsolatos egyetemi gyógyszertár.

(Ű1lői-út 26. sz. Távbeszélő József 12-96.)

Vezető: dr. MATOLCSYMIKLÓS(1. Orvosi kar).
Tanársegédek: dr. SPERLÁGHALADÁR,dr. ROLKÓ ELEMÉR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. MOZSONYI SÁNDOR, dr. 'I'RuBT

KÁLMÁN.
Díjazott gyakornok: CIACLÁNKORNÉL.
Díjtalan gyakornok: TISCHLERJÁNOS.

Gyógyszerismei és méregtani intézet.

(Üllői-út 26. sz. Távbeszélő József 12-06.):

Igazgató: dr. VÁMOSSYZOLTÁNNMLKJIHGFEDCBA(1 . Orvosi kar).
* 1. tanársegéd: (betöltetlen).
Díjazott gyakornok: (betöltetlen).

1. sz. belklíuíku,

(Üllői-úti orvoskari telep. Távbeszélő József 12-96.)

Igazgató: dr. BÁLINTREZSŐ (1. Orvosi kar).
Laboratóriumi tanársegéd: dr. ROHONYIHUGó.
1. tanársegéd: dr. KERN TIBOR·(hadi szolgálatban).
II. tanársegéd : dr. PEKANOYICHISTvÁN (hadi szolgálatban).
Fizetéstelen tanársegédek: dr. DALlIfADYZOLTÁN (hadi szolgá-

latban), dr. ORMAI PÁL (hadi szolgálatban), dr. ROSENTHALJENŐ.
Díjazott gyakornokok: dr. HRUBY EDE (hadi szolgálatban),

Gr. HENSZELl\IANNÁLADAR(hadi szolgálatban), dr. CSÉPAI KÁROLY(hadi
szolgálatban).

Díjtalan gyakornokok: dr. ROHRBÖCKFERENC (hadi szolgálatban),
dr. ILlESCU TIVADAR(hadi szolgálatban), dr. RANITS L. KÁLMÁN(hadi
szolgálatban), dr. ÁNGYÁNJ. KÁROLY (hadi szolgálatban), dr. BeRILL
IMRE (hadi szolgálatban), dr. HOLLANDERLEÓ (hadi szolgálatban),
dr. FORNET ELEMÉR (hadi szolgálatban), dr. BABARCZYMÁRIA.

* A költségvetésbe nincsenek még beállítva, de ezen állás ok statuálva
lesznek.
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Il. sz. belkllnlka.

(VIlI., Luc1oviceum-utca 2. Távbeszélő József 5-82.)

Igazgató: dr. JENDRASSJKERNŐ (1. Orvosi kar)
Adjunktus: dr. ENGEL KÁROLY(hadi szolgálatban).
1. tanársegéd: dr. CSIKY JÓZSEF (hadi szolgálatban).
Laboratoriumi tanársegécl: dr. FEJES LAJOS (hadi szolgálatban).
II. tanársegéd: dr. ÁNGYÁNJÁNOS (hadi szclgalatban].
Fizetéstelen tanársegédek : dr. NÁDORHENRIK, dr. MESTER EMIL

(hadi szolgálatban), dr. HOLITSCHREZSŐ(hadi szolgálatban), dr. BUTEAN
MÁRTA.

Díjazott gyakornok: dr: ERDÉLYIPÁL (hadi szolgálatban).
Díjtalan gyakornokok: dr. LUKÁCS ELEK (hadi szolgálatban),

dr. MOGAKORNÉLlA,dr. WILHElMÁRMIN (hadi szolgálatban), dr. ÖTVÖS
ERVIN~(hadi szolgálatban), dr. SULZER ANDOR (hadi szolgálatban),
dr. BODÁNSZKYPÁL (hadi szolgálatban), dr. ifj. PÁKOZDYKÁROLY(hadi
szolgálatban), dr. NESNERAÖDÖN(hadi szolgálatban), dr. WEISZ ÁRMIN.
dr. BOROSJÓZSEF (hadi szolgálatban), dr. BECSEYOSZKÁR(hadi szel-

gálatban), dr. UBLIÁR SAMU(hadi szolgálatban), dr. RITSCBER JÓZSEF
(hadi szolgálatban), dr. WIRTH MÁRTON(hadi szolgálatban), dr. VARGA
IMRE (badi szolgálatban), dr. ISZAKOVITYVOJSZLAV(hadi szolgálatban),
dr. RÉvÉsz LÁSZLÓ(hadi szolgálatban), dr. C~ERNAISTVÁN(hadi szolgá-
latban), cll'. SZUKOVÁTHYIMRE (hadi szolgálatban), ÁRPÁSI ADOLF (hadi
szolgálatban), dr. GERLÓCZYGÉZA (hadi szolgálatban).

Ill. sz. belklinika.

(Vlfl., Ludoviceum-utca 2. Távbeszélő József 2-29.)

Igazgató: dr. KORÁNYISÁNDORbáró (1.Orv. k.) (hadi szolgálatban).
Adjunktus: dr. KIRÁLYFIGÉZA (hadi szolgálatban).
Tanársegédek: dr. BENCZÚRGYULA(hadi szolgálatban), dr. MOLNÁR

BÉLA (hadi szolgálatban), dr. Rom MIKLÓS(hadi szolgálatban).
Laboratóriumi tanársegéd : dr. FUCBS DÉKES(hadi szolgálatban).
A Röntgen-Iaboratorium vezetője: dr. ELISCHER GYULA(hadi

szolgálatban).
Díjazott gyakornokok: dr. FOGARASIIMRE (hadi szolgálatban).

dr. GALAMBOS ARNOLD(hadi szolgálatban).
Díjtalan gyakornokok: dr. MANDLDEZSŐ, dr. EGAN ERNŐ (hadi

szolgálatban), dr. WEBER JÓZSEF (hadi szolgálatban), dr. SOMOGYI
REZSŐ (hadi szolgálatban), dr. BERKOVITSANTAL (hadi szolgálatban),
dr. FARAGÓKORNÉL (hadi szolgálatban).
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Díjtalan gyakornokok: dr. RUDAS BÓDOG (hadi szolgálatban),
dr. RUSZNYÁK1TYÁN (hadi szolgálatban), dr. NEUMANNSAMU (hadi
szolgálatban), dr. Soós ALADÁR,dr. BREUERELZA, dr. SZEGVÁRIGYÖRGY
(hadi szolgálatban), dr. KARCZAGLÁSZLÓ.

Röntgen-kezelőnő: BALLAMÁRIA.'

Belgyögyaszat! diagnostikai klíníka,

(Szentkirályi-utca 46. Távbeszélő J6zsef 36-75.) .

Igazgató: dr. KÉTLY L,\sZLÓ báró (1. Orvosi kar).
Tanársegéd: dr. KLIER ARTUR (hadi szolgálatban).
Díjtalan tanársegéd: dr. TORNA!JÓZSEF (hadi szolgálatban).
Díjazott gyakornok: dr. DESZIlIfIROVITYKOSZ~A(hadi szolgálatban).
Tanársegéd-helyettes: dr. ROHRBÖCKJÓZSEF.'
Díjazott gyakornok-helyettes: dr. ERőS JOL1\N.

1. sz. sebészet! 1,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl in ik a .

(Üllői-út 78. sz. Távbeszélő J6zsef 2-15.)

Igazgató: dr. DOLLINGERGYULA(1. Orv. kar) (hadi szolgalatban),
Adjunktus: dr. HOLZWARTHJENŐ (hadi szolgálatban).
1. tanársegéd: dr. ÁDÁMLAJOS (hadi szolgálatban).
II. tanársegéd: dr. RADVÁNSZKYBÉLA báró (hadi szolgálatban).
Fizetéstelen tanársegédek: dr. DOLL1NGERBÉLA, a testegyené-

szeti rendelés vezetője (hadi szolgálatban), dr. GERGŐIMRE,a Röntgen-
laboratorium vezetője (hadi szolgálatban), dr. NAVRA1'lLDEZSŐ,azNMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '-

gégészeti rendelés vezetője (hadi szolgálatban).
Röntgen-kezelőnő: BALLAJÚLIA.

1 . sz. senészott mütölntézet.

Igazgató: dr. DOLLINGERGYULA(1 . Orvosi kar) (hadi szolgálatban).
Segédek: dr. HOLZWARTHJENŐ (hadi szolgálatban), dr. ÁDür LAJOS

(hadi szolgálatban), dr. DOLLJKGERBÉLA (badi szolgálatban), dr. GERGŐ
hIRE (hadi szolgálatban), dr. RADVÁNSZKYBÉLAbáró (hadi szolgálatban).

Műtők : dr. PAULI JÓZSEF(hadi szolgálatban), dr. ROESLERFRIDA,
dr. SEENGER GYULA KORNÉL, dr. BÁTOlU ÁLBERT (hadi szolgálat-
ban), dr. BŐHMJÁNOS (badi szolgálatban), dr. CSILLAG JAKAB (hadi
szolgálatban), dr. DmI. LAJOS (hadi szolgálatban), dr. ELISCHER
ERNŐ, dr. FUTÓ GYULA (hadi szolgálatban), dr. HENCZ GyŐZŐ (hadi
szolgálatban), dr. MATUSOYSZKYANDRAs (hadi szolgalatban), dr. PETZ
ALADÁn (hadi szolgalatban), dr. BARTOlE ~IIKI.ó- (hadi ~zolgálatb,r,),
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dr. FODOR JENŐ (hadi szolgálatban), dr. GLÜCKSTBALGÉZA, dr. MOLKÁR
LÁSZLÓ (hadi szolgálatban), dr. STEFFICB ALCLDE(hadi szolgálatban).

Il, sz. sebészet! klinika.

(Baross-utca 23-25. Távbeszélő József 12-15.)

Igazgató: dr. KUZMIKPÁL (1. Orvosi kar).
Adjunktus: dr. LOBMAYERGÉZA (hadi szolgálatban).
1. tanársegéd: dr. OBÁL FERENC (hadi szolgálatban).
II. tanársegéd: dr. TÓTHFALUSSYIMRE (hadi szolgálatban).
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LÁNG KORNÉL (hadi szolgálatban),

dr. TYÓVITYN ADA.

ll. SZ. sebészetí mütdiutézet.

Igazgató: dr. KUZMIKPÁL.
Adjunktus: dr. LOBMAYERGÉZA (hadi szolgálatban).
1. tanársegéd: dr. OBÁL FERENC (hadi szolgálatban).
Il. tanérsegéd : dr. TÓTHFALUSSYIMRE (hadi szolgálatban).
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LÁNG KORNÉL (hadi szolgálatban),

dr. TYÓVITYN ADA.
Műtők : dr. ~ORTOBÁGYIBÉLA (hadi szolgálatban), dr. JÓNÁSCH

ANTAL (hadi szolgálatban), dr. MANNÓ KÁLllfÁN (hadi szolgálatban),
dr. BERENCZ JÁNOS (hadi szolgálatban), dr. OZINDER KÁLMÁN (hadi
szolgálatban), dr. HORVÁTH FERENC (hadi szolgálatban), dr. IGYÁRTÓ
SÁNDOR(hadi szolgálatban), dr. SZABÓ INCE (hadi szolgálatban), dr.
MARSCHALLREZSŐ (hadi szolgálatban), dr. NAGYMÁTHÉGYULA (hadi
szolgálatban), dr. POTORÁNKORNÉL (hadi szolgálatban), dr. TAKAcs
ZOLTÁN(hadi szolgálatban).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I n . 8Z. sebészeti klinika.

(Baross-utca 25. Távbeszélő József 35 -54.)

Igazgató: dr. VEREBÉLYTJBOR (l. Orvosi kar).
1. tanársegéd: dr. MUTSCHENBACHERTIVADAR(hadi szolgálatban).
II. tanarsegéd : dr. OLLÉ IMRE.
Műtők : dr. HÜTTL TIVADAR (hadi szolgálatban), dr. BÁRSONY

TIVADAR(hadi szolgálatban), dr. NEUBER ERNŐ (hadi szolgálatban),
dr. ROSNER TmOR, dr. MOCZÁRLÁszLó (hadi szolgélatban}, dr. VAS
BÉLA (hadi szolgálatban), dr. KORÉNYI ANDRÁS (hadi szolgálatban),
dr.-FöLDESI TIBOR(hadi szolgálatban), dr. MIHALYFYISTV~N,dr. SCHEIBER
VILMOS (hadi szolgálatban).
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I. SZ. szemészetíZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk l in ik a .

(VIII., Mária-utca 39. sz. Távbeszélő J6zsef 33-22.)

Igazgató: dr. GRÓSZ EMIL (1. Orvosi kar).
Tanársegédek: dr. ifj. TMRE JÓZSEF, dr. ifj. LIEBERlIIANNLEO,.

dr. WALDMANNIVÁN (hadi szolgálatban), dr. RADOSENDRE (hadi szol-·
gálatban), dr. GELENCSÉRMIKSA (hadi szolgálatban).

Gyakornokok: dr. DAVIDOVICSJÓZSEF (hadi szolgálatban), dr.
SZÁNTÓOLGA,dr. HERRIliANNIMRE (hadi szolgálatban), dr. ERDŐS ŐDÖN.
(hadi szolgálatban), dr. KÖVÉR ANDOR (hadi szolgálatban).

I I . sz. szemészeti k l in ik a .

(Külső klinikaí telep. VIII., Üllői-útzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78ia : sz. Távbeszélő József 2-10.)

Igazgató: dr. Ho OR KÁROLY(1. Orvosi kar).
I. tanársegéd: Dr. BORBÉLYLÁSZLÓ.
Tanársegédek: dr. TÓTH MATHILD, dr. ECKERDT LÁSZLÓ (hadi

szolgálatban), dr. NESZTLINGERMIKLÓS(hadi szolgálatban).
Gyakornokok: dr. KRISTYORI ALADÁR, dr. BÖZÁN ZOLTÁN (hadi

szolgálatban), dr. SIMONYIISTVÁN(hadi szolgálatban), dr. VIOLA IMRE.
(hadi szolgálatban), dr. SZALONTAYZOLTÁN(hadi szolgalatban];

J. sz. n ő i k l in ik a .

(Vl.ll., Baross-utca 27. sz. Távbeszélő J6zsef 12-71.)

Igazgató-tanár: dr. BÁRSONYJÁNOS (1. Orvosi kar).
Fizetéstelen tanársegédek: dr. WENCZELTIYADAR,dr. BOGDAl\OVICS.~

MILOS (hadi szolgálatban).
1. tanársegéd: dr. AVARFFYELEK (hadi szolgálatban).
Poliklinikai tanársegéd: dr. HORVÁTHMIHÁLY(hadi szolgálatban).
Laboratóriumi tanársegéd: dr. KALLEDEYLAJOS(hadi szolgálatban).
II. tanársegéd: dr. CSOHÁNYJÁNOS (hadi szolgálatban).
Díjazott gyakornok, tanársegédi címmel: Dr. KELEN BÉLA.
Díjazott gyakornokok: dr. TASSY IVÁN (hadi szolgálatban), dr.

HUZELLA LAJOS (hadi szolgálatban), dr. CSÜÁNYI GyŐZŐ (hadi szol-
gálatban).

Díjtalan gyakornokok: dr. KLEIN LAURA, dr. LEHOCZKYSEMMEL-
WEIS KÁLMÁN (hadi szolgálatban), dr. HOMOR EDITH, dr. HORVÁTH
REZSŐ (hadi szolgálatban), dr. KOSTYÁNANDOR (hadi szolgálatban),
dr. VÁRÓBÉLA (hadi szolgálatban), dr. REISZ DEZSŐ (hadi szolgálat-
ban), dr. S.~RKÖVYRÓBERT (hadi szolgálatban).
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II. sz. női klíuíka,
(VIII., Üllői-út 78/a. sz. Távbeszélő József 6-16.)

Igazgató: dr. 'fAUFFER VlJ,1\lOS(1 . Orvosi kar).
Adjunktus: dr. SCIPIADESELEMÉR,magántanár (hadi szolgálatban).
I. tanársegéd: dr. BERECZ JÁNOS (hadi szolgalatban),
Poliklinikumi tanársegéd: dr. FEKETESÁNDOR(hadi szolgálatban).
II. tanársegéc1: dr. DÁVIDMIHÁLY(hadi szolgálatban).
Fizetéstelen tanársegéd: dr. SCHMIDLECHNERKÁROLY.
Díjazott gyakornokok: dr. AR.Á.NYIALADÁR (hadi szolgálatban),

Dr. GAL FÉLIX (hadi szolgálatban), dr. POLGÁR Is'rvÁN (hadi szol-
gálatban).

Díjtalan gyakornokok: dr. FLESCH KÁROLY (hadi szolgálatban),
dr. WOLLNERANTAL(hadi szolgálatban), dr. GOCZI LAJOS (hadi szol-
gálatban), dr. GÁLDONYIMIKLÓS(hadi szolgálatban), dr. MÁRCZYRóBERT
(hadi szolgálatban), dr. LINKS ARTUR (hadi szolgálatban), dr. ECKSTEIN
LAJOS (hadi szolgálatban), dr. RACITYSIMON (hadi szolgálatban), dr.
ASZÓDIAmwLD (hadi szolgálatban), dr. VÁGÓISTvÁN(hadi szolgálatban).

"

Elme- és idegkórtani klinika.

(VIlI., Balassa-utca 6. szám. Távbeszélő József 3-62.)

Igazgató: dr. MORAVCSIKERNŐ EMIL (1 . Orvosi kar).
Tanársegédek: dr. SCHUSZTERGYULA(hadi szolgálatban), dr. VÉRTES

LAJOS (hadi szolgálatban), dr. BALASSALÁSZLÓ.
Gyakornokok: dr. ORl'HANIDESETELKA, dr. IIAJDÚ LILl.

'I'őrvényszékí orvostaní intézet.
(ÜlJői-út 93. sz. Távbeszélő József 8-27.)

Igazgató: dr. AJTAI K . SÁNDOlt(1 . Orvosi kar).
Adjunktus: dr. gyulai GyUUY ELEMÉR.
I. tanársegéd: dr. KAPLONYIVIKTOR (hadi szolgálatban).
II. tanársegéd: dr. KOLBINGERJÁNOS.

Közegészségt:mi intézet.
(Eaaterhúzy-utca 9. sz. Távbeszélő József 4-26.)

Igazgató: dr. LIEBERMANNLEÓ (1. Orvosi kar).
Adjunktus: dr. FENYVESSYBÉLA(1. Orvosi kar) (hadi szolgálatban).
Tanársegédek: dr. DIENES LAJOS (hadi szolgálatban), dr. FREUND

GYULA(hadi szolgálatban), dr. ACZÉL DEZSŐ, dr. ALEXANDERFERENC
(hadi szolgálatban), dr. GYŐRILÁSZLÓ(hadi fogságban).
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B ő r . és bujakértani klíníka,
(VIlI., Mária-utca 41. sz. Távbeszélő: J6zsef ll-96.)

Igazgató: dr. NÉKÁMLAJOS (1. Orvosi kar).
'I'anársegéd : dr. HLATKYTIVADAR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. KOLLARlTSBÉLA (hadi szolgálatban),

dr. NEUBEREDE (hadi szolgálatban), dr. SZÁNTÓJENŐ (hadi szolgálatban),
dr. HERZ LAJOS.

Gyakornokok: dr. SOMOGYIZSIGMOND(hadi szolgálatban), dr.
KOMLÓSI BÉLA (hadi szolgálatban), dr. MANDEL ANDOR(hadi szolgá-
latban), dr. Gnnsz FRIGYES (hadi szolgálatban), dr. LESSKÓJENŐ (hadi
szolgálatban), dr. HOLLOSYEDE (hadi szolgálatban), dr. BRŰLL ALADÁR
(hadi szolgálatban).

Bakteriologiai intézet.
(Rákos-utca 9. Távbeszélő: J6zsef 6-73.)

Igazgató: dr. PREISZ HUGÓ (1. Orvosi kar).
Tanársegédek: dr. GÓZONYLAJOS, dr. LÉNÁRDVILMOS(hadi szel-

gálatban).
Díjazott gyakornok: NAGY JENŐ (hadi szolgálatban).
Díjtalan gyakornok: KA'I'ZBURGGUSZTÁV(hadi szolgálatban).

Gyermekorvostani intézet.
(Gólya-utca 48. Távbeszélő József 3-96.)

Igazgató: dr. BÓKAYJÁNOS (1. Orvosi kar).
I. tanársegéd: dr. BÓKAYZOLTÁN(hadi szolgálatban).
II. tanársegéd: dr. VAS JAKAB.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. FLESCH ÁRMIN(hadi szolgálatban).
Díjazott gyakornok: dr. REISZ ELEK (hadi szolgálatban).
Gyakornokok: dr. BOSÁNYIA1>.'TIOR(hadi szolgálatban), dr. GARA

ARTUR (hadi szolgálatban), dr. UJJ SÁRA,dr. BOGDÁNERNŐ, dr. WINTER
MÁRIA, dr. J AKOBOVICSBÉLA (hadi szolgálatban), dr. BARABÁSZOLTÁN
(hadi szolgálatban), dr. PÁRTOSVIKTOR(hadi szolgálatban), dr. KERTÉSZ
JENŐ (hadi szolgálatban), dr. ERDÉLY JÁNOS (hadi szolgálatban),
dr. HERCEG MÁRlA, dr. Sz isz ERZSÉBET,dr. BEDő IMRE (hadi szolgá-
latban), dr. MATOLAIGYORGY,dr. SCBNETZEROilzKÁR.

O r r - és gégegyógyászati k l in ik a .

(VII!., Baross-utca 40. Távbeszélő: J6zsef 11-95.)

Igazgató: dr. ÓNODIADOLF (1. Orvosi kar).
Tanársegéd: dr. SAFRANEKJÁNOS (hadi szolgálatban).
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Díjazott gyakornok: dr. DORNERDEzső (hadi szolgálatban).
Díjtalan gyakornokok: dr. FREYSTADTLBÉLA (hadi szolgálatban).

dr. HALÁSZ LAJOS, dr. GYULAI ERNŐ (hadi szolgálatban), dr. RÉTHI
AURÉL (hadi szolgálatban).

Stomatologiai klinika.
(Mária-utca 52., orvoskari telep. Távbeszélő 159-35.)

Igazgató: dr. ÁRKOn JÓZSEF (l. Orvosi kar).
I. tanársegéd: dr. ROTTENBILLERÖDON.
II. tanársegéd: dr. MAJOREMIL (hadi szolgálatban).
Fizetéstelen tanársegéd: dr. MÁTHÉDÉNES.
D~jazott gyakornok: dr. FIALA RICHÁRD.
Díjtalan gyakornokok: dr. MAJUNKAEGON (hadi szolgálatban).

dr. KERLING KÁROLY, dr. SCHLEICHERGYULA (hadi szolgálatban),
dr. TOROKHENRIK (hadi szolgálatban) .

. Egyetemi sebészeti mütéttani tanszék.

Tanár: betöltetlen.
Tanársegéd: betöltetlen.

Agyszövettani intézet.NMLKJIHGFEDCBA

rv rn . , Ű1lői út 26.)

Igazgató: dr. SCHAFFERKÁROLY(L Orvosi kar).
Tanársegéd: dr. RICHTERRUGÓ (hadi szolgálatban).
Praeparátornő : FUSZL STEFÁNIA.

Egyetemi központi Röntgen-intézet.
(VIlI., Üllői-út 26.)

Igazgató: dr. ALEXANDERBÉLA (1. Orvosi kar).
Helyettes tanársegéd: dr. RAKSÁNYIÁRPÁD(hadi szolgálatban).
Kisegítő-gyakornok: BÁNYAYJÁNos (hadi szolgálatban).
Díjtalan gyakornok:

VI. llölcsészetkarí intézetek és gyl1jteménytáraJ~.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Első sz. physikai intézet.
(Eszterházy-utca 7. sz.)

Igazgató: dr. EOTVOSLORÁNDbáró (1. Bölcs. kar).
Tanársegéd: dr. RYBÁRISTVÁN.
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2. Elméleti physikai tanszergyüjtemény.
(Létesült 1904-ben).

(Bülcséssetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.)

Igazgató: dr. FROHLICHIZIDOR(1. Bölcs. kar).
Díjazott gyakornok: FRENYÓLAJOS (hadi szolgálatban) .

•
:{. Második sz. pbysikai intézet.

(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató dr. KLUPATHYJENŐ (1. Bölcs. kar).
Tanársegéd: SOMOGYIANTAL.
Díjtalan tanársegéd: Dr. SELÉNYIPÁL.
Díjas gyakornokok: BALLENEGGERANDOR,SCHuLLERLAJOS.
Díjtalan gyakornokok: KÜSSLERELLA, KILCZERGYULA.

4:.Első sz. kémiai intézet.

(Műzeum-könit 4/b. sz.)

Igazgató: dr. WINKLER LAJOS (1. Bölcs. kar).
Adjunktus: dr. EKKERT Lsszr.ö.
Tanársegéd: dr. FRIDLI REzső (hadi szolgálatban).
Helyettes tanársegéd: dr. TELKESSYIVÁN.
Gyakornok: LOCZKAALAJOS(hadi szolgálatban).

5. Második sz. kémiai intézet.

(Eszterhá.zy-utca 11. Távbeszélő József 5-51.)

Igazgató: dr. BUGARSZKYISTVÁNNMLKJIHGFEDCBA(1 . Bölcs. kar).
Adjunktus: dr. WESZELSZKYGYULA.
Tanársegédek: dr. MAUTHNER NÁNDOR, dr. VÁRADI USZLÓ,

dr. HORcHER ÖDON.
Megbízott tanársegédek: HUNKÁR BÉLA, dr. ROSENFELDLAJOS.

6. Harmadik sz. kémiai intézet.

(Múzeum-körút 4/b. M Z . 'I'ávbeszélö József 4-69.)

Igazgató: dr. BUCHBOcKGUSZTÁV(1. Bölcs. kar).
Tanársegédek: dr. REX SÁNDOR,dr. BÁLINTISTVÁN(hadi szol-

gálatban).
Ösztöndíjas vegyésznövendék : KISS ÁRPÁD (hadi szolgálatban)

7
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7. Növénytani iutézet (Múzeum-körút 4. Távbeszélő József 5-43.)
és uővénykert (Illés-u, 25. Távbeszélő József 3-89.)

A növénytani intézet nyitva van a foglalkozók azámára naponkint, kivéve
szombat, vasárnapNMLKJIHGFEDCBAé s . ünnepnap délutánt, d. e. 9-12-ig és d. u. 3-6-ig;
a növénykert nyitva van a művelt közönség számára d. e. 1/29-12-ig é,
d. u. 2-töl alkonyatig, ünnep- s vasárnap kivételével; a növénygyűjtemény
és a növény kerti könyvtár használható csütörtökön, pénteken és szomba.ton

d. u. 3-6-ig. •

Igazgató: dr. MÁGocsY-DIETZ SÁNDOR(1. Bölcs. kar).
Adjunktus: dr. SZABÓZOLTÁN.
Tanársegéd: V ARGAFERENC.
Megbízott tanársegéd: dr. TOMEKJÁNOS.
Díjazott gyakornok: dr. PAÁL ÁRPÁD.
Díjtalan demonstrator: RODA OLGA.
Kertész a növénykertben : SCHNEIDERJÓZSEF.
Alkertész: BAKOSGYULA.

8. Zoologiai és eomparatlv-anatomíat intézet és múzeum.

(Múzeum-körút 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület.)

(Távbeszélő József 29-05.)

A foglalkozók számára nyitva van az intézet 8-12-ig és 3-7-ig, az elő-
adási időt kivéve; fl, közönség számára a múzeumok nyitva vannak vasárnap

. 10-12-ig.

Igazgatóhelyettes: dr. MÁGOCSy-DIETZ SÁNDOR (1. Bölcs kar).
Adjunktus: dr. GORKASÁNDOR.
Tanársegédek: dr. HANKÓ BÉLA, dr. KIESELBACHGYULA.
Megbízott tanársegédek: dr. KARL JÁNOS, dr. SZŰTSANDOR.

9. Mineralogiai és petrografiai intézet és múzeum.

(Múzeum-körút 4. sz., természeti tárgyak egyetemi épülete.)

Aü intézet nyitva van d. e. 9-12-ig, d.. u. 3-5-ig a foglalkozók számára.;
a közönség számára a. mineralogiai és petrografiai múzeum nyitva van vasárnap

d. e. 10-12-ig.

Igazgató: dr. MAURITZBÉLABAO . Bölcs. kar).
Tanársegéd: dr. J UGOVICSLAJOS.

10. Anthropologiai intézet és múzeum.

(Múzeum-körút 4. sz.)

A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a műzeum csak előze-
tes engedély mellett tekinthető meg.

Megbízott igazgató: dr. LENHOSSÉKMIHÁLY (1. Orvosi kar).
Adjunktus: dr. BARTUCZLAJOS.
Gyakornokhelyettes : KUBÁss MÁRA.
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11. Geologiai és pnlaeontologlaí intézet .

. (Múzellin·köl'út -l. 87..)

Igazgatóhelyettes: dr. LOREKTITEYIMRENMLKJIHGFEDCBA(1 . Bölcs. kar).
Adjunktus: dr. VADÁSZM. E~,EMÉR.
Megbízott gyakornokok: MOUSSONGGYULA,SZLOTAJENŐ.

12. Érem- és régtségtár.

(Bölcaészetkari épület. Műzeum körút 6-8.) .

Igazgató: dr. KUZSINSZKYBÁLINT (1 . Bölcs. kar) .
. : . . '

13. Görög filologiai I I I ű z e u ru , '

(Bölcaészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Iga:lgató: dr. HEGEDÜSISTVAN(1 . Bölcs. kar).

14. Földrajzi intézet.

(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. OZIRBUSZGÉZA (1. Bölcs. kar).
Tanársegédek: dr. 'RADVÁNYIANTAL, dr. STROMPLGÁBOR.
Tb. tanársegéd: dr. HARMOSE I EONÓRA.

ló. Esztétikai gJűjteméuJ"

(Bölcsészetuari épület. Múzeum-körút 6 - 8.)

Igazgató: dr. BEOI'RY ZSOLT (1 . Bölcs. kar).
Megbízott gyakornok: dr. KÉKI LAJOS.

16. Mű"észettörtélleti gyűjtemény,

(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.)

Igazgató: dr. PASTEINERGYULA(1. Bölcs. kar).
Megbízott: dr. GEREVICHTIBOR magán tanár.

, .

17. Kosmographiai intézet.

Igazgató; dr. KOVESIJGETHYRADÓ..
.Á~Tan:ársegéd: dr.' WODETZKY'JÓZSEF.

. ", .

18. Filozófiai könyytál\
. ! . ) , .BA 'i

. (Bölcsészetkari épület: M~z~Ul:;n-k~rút. 6-.8)" .1.:'

Igazgató: dr, PAUER IMRE (1. Bölcs .. ka.r)., ,."; , j_ "> :\~ }zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOf
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1 9 . P e d a g ó g ia i k ö n J 'v t á r .

(Bölcsészetkan épület. Műzeum-körüt 6-8.)

Igazgató: dr. FINÁcZYERNŐ (1. Bölcs. kar).

2 0 . T ö r t é n e lm i k ö n y v t á r .

(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.)

Igazgató: dr. BALLAGIALADÁRNMLKJIHGFEDCBA(1 . Bölcs. kar).

2 1 . B ö lc s é s z e t k a r i o lv a s ó t e r e m .

(Bölcsészetkari főépület. Műzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. BEKE MANÓ(1. Bölcs. kar).

2 2 . M a t h e m a t ik a i tanszergyüjtemény.

Igazgató: dr. BEKE MANÓ (1. Bölcs.: kar).

2 3 . M a g y a r m ü v e lő d é s t ö r t é n e t i g y i í , j t e m é n y .

(Bölcsészetkari épület. Müzeum-körűt 6-8.)

Igazgató: dr. BALLAGIALADÁRO. Bölcs. kar).

2 < 1 .E g y ip t o m i gyiij tem ény.

(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.)

Igazgató: dr. MAHLEREDE O. Bölcs. kar).

2 5 . N ö v é n y r e n d s z e r t a n i és n ö v é n y f ö ld r a j z i in t é z e t .

(VIlI., Műzeum-körűt 4., II. em.)

Igazgató: dr. TUZSONJ.~NOS (1. Bölcs. kar).

2 6 . P a la e o n t o lo g ia i g y ü j t e m é n Y .

Igazgató: dr. LORENTHEYIMRE (1. Lölcs, kar).
Tanársegéd: dr. MAJER ISTVÁN.

V I I . B ö lc s é s z e t t u d o m á n y k a r i s z e m in á r iu m o k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aj Classica-philologia i szeminárium:

(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. HEGEDŰSISTVÁN(1. Bölcs. kar).
Vezető-tanár: dr. PECZ VILMOS (1 . Bölcs. kar).
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b) Modern plvilologia i szeminárium:

(Bölcsészeti kar. Műzeum-körűt 6-8.)

Igazgató: dr. SZlNNYEI JÓZSEF (1. Bölcs. kar).
Vezető-tanárok: dr. SlMONYIZSIGMOND,dr. PETZ GEDEON,dr. RIEJ

FRIGYES, dr. HARASZT! GnLA, dr. NÉGYESY LÁSZLÓ, dr. SCHMll
.JÓZSEF, dr. BLEYER JAKABNMLKJIHGFEDCBA(1 . Bölcs. kar).

e) Történeti szeminárium:

(Bölcsészeti kar. Műzeum.körút 6-8.)

Igazgató: dr. MARCZALIHENRIK (1 . Bölcs. kar).
Vezető-tanárok: dr. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ, dr. ANGYALDÁVIl

.dr, ÁLDÁSYANTAL, dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR(1 . Bölcs. kar).

d) Földra jzi szeminárittm:

(Bölcsészeti kar. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató és vezető-tanár: dr. CZIRBUSZGÉZA (1. Bölcs. kar).

e) Matematikai szeminárium:

(Bölcsészeti kar. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. BEKE MANó (1. Bölcs. kar).
Vezető-tanár: dr. FEJÉR LIPÓT (1 . Bölcs. kar).
Aszisztens : dr. GROSSCHMIDLAJOS.
Repetitor: dr. FEKETE MIHÁLY.

f) Kosmographia i és geophysikai szeminárium:

Igazgató: dr. KOVESLIGETHYRADÓ (1. Bölcs. kar).
Tanársegéd: dr. WODETZKYJÓZSEF.
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3. Harmadik alapvizsgálat.

Elnök: DOLESCHALLALFRÉD (1. Jogi kar).

Másodelnök : ANGYAL PÁL (1 . Jogi kar).

Vizsgáló tagok: GROSSCHMID BÉNI, KIRÁLY JÁNOS, KATONA MÓR,

MAGYARYGÉZA, HERCZEGH MIHÁLY, V ÁlIiBÉRYRUSZTEM, SZLADITS KÁROLY,

ZACHÁR GYULA (1 . Jogi kar).

4:.Jogtudományi államvizsgálat.

Elnök: PLÓSZ SÁNDOR (1. Jogi kar).

Másodelnök : GROSSCHMID BÉNI (1 . Jogi kar).

Vizsgáló beltagok: NAGY FERENC, SZÁSZy-SCHWARZ GUSZTÁV,

KIRÁLY JÁNos, KMETY KÁROLY, KATONA MÓR, MAGYARYGÉZA, DOLESCHALL

1. A jog- és államtudományi kar kebelében múködő
alap': és államvizsgálati bizeuságok,

t. Első alapvizsgálat.

Elnök: SZENTMIKLÓSIMÁRTON.

Másodelnök : KIRÁLY JÁNOS (1. Jogi kar).

Vizsgálq tagok: TIMON ÁKOS, SzÁSZy-SCHWARZ GUS,ZTÁV,KIRÁLY

JÁNOS, ILLÉS JÓZSEF (1. Jogi kar).

2. Második alapvizsgálat.

Elnök: NAGY ERNŐ (1 . Jogi kar).

Másodelnök : LÁNG LAJOS báró (1 . Jogi kar).

Vizsgáló tagok: FÖLDES BÉLA, TIMON ÁKOS, KIRÁLY JÁNOS,

KlIIETY KÁROLY, PIKLER GYULA, CSARADAJÁNOS, POLNER ÖDÖN, FERDINANDY

GÉZA, KOVÁCS GYULA, MANDELLÓ GYULA, HORVÁTH JÁNOS, MÁRFFY-

MANTUANO REzsö (1 . Jogi kar).
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ALFRÉD, ANGYALPÁL, NAGY ERNŐ, PAP JÓZSEF, CSILLAGGYULA,RÉNYJ
JÓZSEF, V ÁMBÉRY RUSZTEM, BAUMGARTENNÁNDOR, SZLADITS KÁROLY
TOMCSÁNYIMÓRIC, ZACHÁRGYULA, HARRER FERENC (1. Jogi kar).

Vizsgáló kültagok: BllBLAFERENC kir. kuriai tanács elnök, CZÁRÁN
ISTVÁNkir, főügyész, HEIL FAUSZTIN közigazgatási bíró, KARAY LAJO~
kir. kuriai bíró, SIPŐCZ LÁSZLÓ ny. árvaszéki elnök, VAVRIK ANTAl
ny. kir. ítélőtáblai tanács elnök, SzÁSZY BÉLA miniszteri tanácsos,
MATTYASOVSZKYMIKLÓS miniszteri osztály tanácsos, BUDAY LÁSZLÓ köz-

ponti statisztikai hivatali osztály tanácsos, WALLON DEZSÖkir. közigaz-
gatási ítélőbíró.

5. Államtudományi államvizsgálat.

Elnök: N O'l'TERANTAL (1. Jogi kar).
Másodelnök :NMLKJIHGFEDCBAK . KOVÁTSGYULA (1 . Jogi kar).
Vizsgáló beltagok. LÁNG LAJOS báró, CONCHAGyŐZÖ, BOCHKOR

KÁIWLY, FÖLDES BÉLA, TIMON ÁKOS, KMETY KÁROLY, CSARADAJÁNOS,
NAGY ERNŐ, REINER JÁNOS, MELlCH,\R KÁLMÁN, DOBRÁNSZKYPÉTER,
EXNER KORNÉL, RÉNYI JÓZSEF, TOMCSÁNYIMÓRIC, HARRER FERENC,
TOMCSÁNYIVILMOS PÁL, MÁRFFY EDE (1. Jogi kar).

Vizsgáló kültagok: CSn,LAG GYULA c. nyilvános rendkívüli
tanár (1. Jogi kar), POLNER ÖDÖN egyet. c. rk, tanár, igazságügy-
minisztériumi miniszteri tanácsos (1. Jogi kar), VARGHA GYULA m. kir.
kereskedelemügyi aniniszberi államtitkár, W ALLON DEzső egyetemi
magántanár, közigazgatási bíró (1. Jogi kar), HANUY FERENC hit-
tudománykari ny. r. tanár, FERDINÁNDYGEYZA c. ny. rk. tanár, hon-
védelmi miuiszteri tanácsos (1 . Jogi kar), MANDELLÓGYULA egyetemi
magántanár (1. Jogi kar), SOMOGYIMANÓ egyetemi magántanár (1. Jogi
kar), HEGEDÜSLORÁNDegyetemi magántanár (1 . Jogi kar), MAT'l'YASOVSZKY
MIKLÓS miniszteri osztály tanácsos, egyetemi magántanár, BUDAYLASZLÓ
központi statisztikai hivatali osztály tanácsos, LADIK GUSZTÁVminiszteri

tanácsos, KMETY KÁROLY belügyminiszteri államtitkár.

II. Orvostudománykari bizottságok.BA

A J Orvosdoktori szigorlatok.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I . orvosi szigorlat.

Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettesek : dr. HoóR KÁROLYny. r. tanár, dr. TELLYES-

NICZKYKÁL~fAN.
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Vizsgáló tagok: dr. LENHossÉK MIHÁLY, dr. TELLYESNICZKYKÁL-
MÁN,dr. TANGLFEllENC, dr. BUGARSZKYISTVÁN, dr. BUCBBOCKGUSZTÁV,
dr. EOTVOSLORÁNDbáró ny. r. tanárok.

Vizsgáló-helyettesek: dr. PÓLYA JENŐ c. rk. tanár, dr. HÁRI PÁL
c. rk. tanár, dr. KLUPATBY JENŐ ny. r. tanár, dr. LIEBERMANN LEó
ny. r. tanár.

II. orvosi szigorlat.

Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettesek : dr. HOÓR KÁROLY,dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁN

ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. KROMPECHER ÖDON,

dr. BÓKAYÁRPÁD, dr. PREISZ HUGó, dr. AJTAI K. SÁNDOR,dr: LIEBER-
MANNLEó ny. r. tanárok.'

Vizsgáló-helyettesek: dr. ENTZ BÉLA, dr. V ÁMOSSYZOLTÁN,
dr. MINICH KÁROLY,dr. HÁRI PÁL, dr. FENYVESSYBÉLA.

Ill. orvosi szigorlat.

Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettesek : dr. HOÓR KÁROLY, dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁN

ny.NMLKJIHGFEDCBA1 '. tanárok.
Vizsgáló tagok: dr. BÁLINTREZSŐ ny. rk., dr. JENDRASSIKERNŐ,

dr. KORÁNYI SÁNDOR báró, dr. DOLLINGER GYULA, dr. KUZMIK PÁL,
dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. GRÓSZ EMIL, dr. HOÓR KÁROLY, dr. TAUFFER
VILMOS, dr. BÁRSONYJÁNOS, dr. MORAVCSIKE. EMIL, dr. BÓKAY JÁNOS,
dr. NÉKÁM LAJOS ny. r. tanárok.

Vizsgáló-helyettesek: dr. KÉTLY LÁSZLÓ báró, dr. TÓTH Isr-
vÁN, dr. BLASKOVICHLÁSZLÓ, dr. SCHAFFER KÁROLY, dr. ERŐS GYULA,
dr. HAVAS ADOLF.BA

B ) Gyógyszerészmesteri szigorIatok.

J. Gyakorlati szigorlat.

Elnök: az orvoskari dékrín.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: dr. WINKLER LAJOS, dr. V ÁMOSSYZOLTÁNny.

rk. tanárok.
Kormánybiztosok : dr. TÓTH LAJOS min. tanácsos, ch. TÉRY ÖDON

min, o.-tanácsos, BAYER ANTAL gyógyszedártulajdonos.
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l l . E lm é le t i s z ig o r la t .

Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: dr. WINKLER LA.JOS ny.NMLKJIHGFEDCBAr , tanár, dr. VÁMOSSY

ZOLTÁN ny. rk. tanár, dr. MATOLCSY MIKLÓS mag.íntanér, dr. DEÉR

ENDRE gyógyszertártulajdonos.
Kormánybiztosok : dr. TÓTH LAJOS min, tanácsos, dr. TÉRY Önos

min. osztály tanácsos, BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos.
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E G Y E T E J \ f I H I V A T A L O K .

1. Közigazgatási szak.BA

A J K ö z p o n t i szolgálat,

Hatóság: dr. LENHOSSÉKMIHÁLYRector Magnificus.

a ) Egyetemi rektori hivatal.

(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő 7-04.)

Tanácsjegyző : MARGITAlANTAL királyi tanácsos, a jogtudomá-

nyok doktora, okI. közs. jegyző, egyetemi tanácsjegyző s az egye-

temi iroda igazgatója, alapítványi jogtanácsos, a Magyar Jogász-Egy-

let, a Természettudományi Társulat és a Magyal' Filozófiai Társaság

rendes tagj a. (Kineveztetett 1900- ban.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 1'égi egyetemi központi

épületben. IV., Seerb-utca 10. sz.

Levéltáros: EIWÉLYl GYULA.(Kineveztetett 1904-ben.) IX, Bok-
réta-utca 33. sz.

Fogalmazók: BELLER JÁNOS egyetemi fogalmazó. (Kineveztetett
1912-ben.) 1., Várfok-utca 8. sz. SZAMOVOLSZKYMIKLÓS fizetéstelen

egyetemi fogalmazó. (Kineveztetett 1912-ben.) IX, Kneeiis-utca 4. sz.

Tollnokok: ILLETSKÓ JÓZSEF egyetemi tollnok. (Kineveztetett

1911-ben.) Erzsébetfa lva , Atilla -utca 50. sz. MÉSZÁROSKÁROLYegye-

temi tollnok. (Kineveztetett 1912-ben.) Budafok, P lébán1'a-utca 20. sz.

BÁLINDTISTVÁNfizetéstelen egyetemi tollnok. (Kineveztetett 1912- ben.)

VII1., Fhg Sándor-utca 30/a . sz. (Hadi szolgálatban.)

LÁszLó ALBERT okleveles francia-angol nyelvtanár. fizetéstelen

irodasegédtiszt. (Kinevezte tett 1910-ben.) VIII., Visi Imre utca 12. sz.

Írógépkezelő : THANHOFFERImrA. (Kineveztetett 1910-ben.) IX.,

Vaskapu-utca 7. sz.

Díjnokok: Kovsos TIBOR. II., Toldy Ferenc 'utca 34. sz. (hadi

szolgálatban), TÓTH JENŐ. IX, Ráday-utca 43. sz. (Hadi szolgálatban.)

PAP ISTVÁN.VIlI., Szigony-utca 34. sz. (Hadi szolgálatban.) BAKOSGER-

GELY (hadi szolgálatban), MEDVECZKYLILl. Pedellus: TAHIN ANDRÁS.
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Szolgék : KILIÁN JÓZSEF, TAKÁCS SÁNDOR (hadi szolgálatban), KISS
J.ÓZSEF (hadi szolgálatban), GERGELYPÉTER (hadi szolgalatban), MÉ-
-SZÁROSISTVÁN(hadi szolgálatban),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jegyzet: A hadi szolgálatra bevonultak helyébe időközönként a követ-
kező kisegítő díjnok ok alkalmaztattak, akik közül egyesek szintén hadi szolgálat

miatt váltak meg a szolgálatból: Mayer J6zsef, Dénes J6zsef, Siska István,
Király Jenő, Széll J6zsef (hadi szolgálatban), KundIák István, Maksa Béla,
Hechtl Ernő, Bech6 Béla (hadi szolgálatban}, Siska Ferenc, Heltai Andor (hadi
szolgálatban), Bicz6 Ferenc (hadi szolgálatban), Ag6cs Nándor, Dőry József és

Galambos Ferenc.
A létszámbeli szolgák helyettesítésére időközönként Ecsedy Gyula, Mos-

kovszky J6zsef, Körmendí Mik16s, Kunk István, Vasteleki Ignác, Scsúr János,
Németh J6zsef, Tímár Mihály és Mészáros István fogadtattak .fel.

b) Quaestura.

(A.nyakönyvi, számvevóségi és pénztári szolgála t.)

(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint jobbra. Távbeszélő 126-38.)

Egyetemi quaestor : NICKMANNOTTÓ kép. köztörvényhatósági
levéltáros, a budapesti Népszerű Főiskolai Tanfolyam titkára és
pénztárosa, a magyal' történelmi társulat tagja. (Egyetemi tisztvise-
lövé kineveztetett 1898 II. 27., quaestorra 1906 XI. 16.) Budafok,

Anna-utca 31. szám.

Ellenőr: R. VOZÁRYGYULA középiskolai tanárjelölt, a magyar
irodalomtörténeti társaság tagja. (Kineveztetett 1907 VI II. 23.)

Újmátyásföld. Kántor-utca 17. (Hadi szolgálatban.)
Számtiszt : NAGY KÁLMÁN.(Kineveztetett 1912 II. 27.) Palota-

Itj(r tlu. Boeskoq-utca 127. szám.

Tollnok: GÁL ZSIGMOND.(Kineveztetett 1911YUI. 2.) IV., Királyi

Pál-utca 4. sz. (Hadi szolgálatban.)
Írnokok: KALAPOSJÓZSEF okI. körjegyző, fizetéstelen irodatiszt.

(Kineveztetett 19 LO.) VIll., tms-« 58. sz. LACZHÁZYSÁNDOR IX.,

Ráday-utca 19. sz. FÜREDI SÁNDOR Nagytétény, Boross Gábor telep,

clnnai rése. FINTA JÁJ.~osNMLKJIHGFEDCBA1 ., Hegyalja-út 16. sz. THURY JÓZSEF Vll1.,

Főherceg. Sándo? ' utca 9. sz. MIHALKÓEDE 111., Bécsi-út 150. sz.

Szolga: FEHÉR GÁBOR.IV., Kecskeméti-utca 8. sz.

,BA

B ) Külső szolgálat.

a ) Hittudományi kari dékáni hivatal.

(IV., Egyetem-tér 1-3., udvari szárny, I. em. Távbeszélő 27-86.)

Hatóság: dr. MIHÁLYFIÁKOS dékán.
Díjnok: KIRÁLY JENŐ.
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Pedellus: SZALAYJENŐ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyetem központi épületében. (iV.,
Sserb-utca 10. se.) Szolgák: SIÁK MIHÁLY 1., Orom-utca 14. sz.

KISHÉGER ISTVÁN, VI1., Damjanich-utca 17. sz. (Hadi szolgálatban.)BA

b ) Jog- és államtudománykari dékáni hivatal.

(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint. Távbeszélő 91-58.)

Hatóság: dr. NAGY FERENC dékán.
A dékáni iroda vezetője: dr. NYAKASJÁNOS tudományegyetemi

tanácsi fogalmazó, az alap- és államvizsgálati bizottságok jegyzője.
(Kineveztetett 1905-ben.) Kispest, Fő-utca 51. sz.

KARSAYISTVÁNfizetéstelen irodasegédtiszt. (Kineveztetett 1915-ben.)
Pestújhely, Ma? 'git-utca 38. sz.

CSANÁDYMARGITfizetéstelen írógépkezelőnő. (Kinevezte tett 1914-
ben.) 1., Attila-utca 97. sz.

Pedellus: ERÖSSJÓZSEF.Altiszt: B.KISSJANOS. Szolga: MOLNÁRJÁNOS.

e) Orvostudománykari dékáni hivatal.

(VIIL, Üllői-út 26., orvoskari közp. ép. 1. em. Távbeszélő József 12-10.)

Hatóság: d/' GRÓSZ EMIL dékán.
A dékáni iroda vezetője:, DUNAY JENŐ tud.-egyetemi fogalmazó.
Díjnok: dr. MOLNARANDOR.
Irögépkezelö : FARKAS ILONA. (Kineveztetett 1911-ben.)
Pedellus ~ R-úncs GÁBOR. Szolga: ÁRPA ISTVÁN.Napidíjas szolga:

VINCZE JÓZSEF. -

rt) Bölcsészettudománykari dékáni hivatal.

(Bölcaésze tkari épület.NMLKJIHGFEDCBAv m . , Múzeum-körűt 6-8. Távbeszélő József 4-16.)

Hatóság: dr. ALEXANDERBERNÁT.
A dékáni iroda vezetője: HORVÁTH JENŐ egyetemi fogalmazó.

(Kineveztetett 191 0- ben.)
Díjnok: SÁRVÁRYÁRPÁD (iktató és irattáros).
Írógépkezelő : BERGHOLDKÁLlIfÁNNÉ.(Kineveztetett 1912-ben.)
Pedellus: GACSER GYULA. Szolgák: HORVÁTH JÁNOS, POMLÉNYI

ANTAL (hadi szolgálatban), kisegítő szolga: DENKE MIHÁLY.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . Gazdaságt h iv a t a l .

(VIlI" ÜUői-út 26., orvoskari telep. Távbeszélő József 11-61.)

I g a z g a t ó :

ASCHER ISTVÁN.(Kineveztetett 1912-ben.) Lakik: VIlI, Múzeu,m-
kÖ 1 'lít 6. sz.
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A )ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG O n d l lO k i i r o d a :

(Tűv beszélő József 12-22.)

Gondnok: GALAMBOSEDE. [Kineveztetefr 1907-ben.) A klinikai

bizottság jegyzője, volt m. kir. honvéd-főszamtiszb, okl. tornatanár,

az Orsz. testnevelési tanács iskolai előadö-tanacsosa, a Magj al' állami

tisztviselők országos egyesületének igazgató-bizottsági tagja és kon-

gresszusi előadöja, a Magyarországi testedző-egyesületek szövetségének

igazgató-bizottsági tagja, a Magyal' országos korcsolyázó-szövetség

igazgató-tanácsi tagja és pénztárosn, a Magyal' Olympiai Bizottság

pénztáros a, a Budapesti (Budai) Tornaegylet volt igazgatója, az

országos közegészségügyi egyesület rendes tagja, BudapestNMLKJIHGFEDCBA1 . kel'.

iskolaszéki tag, a Mária-Remetei IGpolna-Egyesitlet választmányi

tagja, a budapesti önkéntes őrsereg központi parancsnoka, a hadügyi

és népegészségügyi kiállítás munkahizottságrínak tagja, a fogyasztók

hadi bizottságának tagja. Lakik: 1 .,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO?·szá ,Qhr.íz.~ttCCt11. sz.

Ellenőr: dr. FOLSINGERFEREi\C, pénztárosi teendőkkel megbízva.

(Kineveztetett 1910.) Az Egyetemi atlétikai klub főpénztárosa, Lakik:

1., Vél'mező-út 16. sz.

Gondnoksegédek: FODOR IMRE (h. ellenőr). Lakik: V áce, Fő-út.

TITTEL SÁNDOR.Lakik: IX., Üllői-út 63. sz.

Gazdasági hivatali tisztek : PERKOYICS FERE 'c. (Kineveztetett

1911.) Lakik: VIII., Üllöi-ítt 68. sz. SZAITZP,í.L. (Kineveztetett 1912.)

Lakik: IX., Lónycty-utca 46. sz. K. KOZMA SiNDOR. (Kineveztetett

1912.) Lakik: 1 ., Verpeléti-út 5. sz.

Gazdasági hivatali segédtisztek: VmiG FRIGYES. (Kineveztetett

1911.) Lakik: Vecsés, Eresébei-tüca 10. sz. N. BARÁCZYBÉLA. (Kine-

veztetett 1912.) Lakik: VIII., Üllői-út 70. sz. PASZTIELEMÉR.(Kinevez-

. tetett 1914.) Lakik: IX., Üllői-út 63. sz.

Gazdasági hivatali fizetéstelen segédtiszt: LAsZLó GYULA.(Kinevez-

tetett 1913.) Lakik: 1 ., Vá? 'fok-utca 8. S z .

Írógépkezelőnő: özv. DEÁK JÁNOSNÉ.(Kineveztetett 1912.) Lakik:

IX., Ferenc-korúi 40. sz .

. Fizetéstelen irodasegédtiszt: MŰHL DEZSŐ. (Kineveztetett 1911.)

Lakik: IX., Ferenc-utca 30. sz.

Írnok: KOLUMBÁNFERENC. Lakik: VIlI., P reter-uica 59. sz.

Gazdasági hivatali napidíjasok : Sz6cs ZOLTiN. Lakik: VIlI.,

Má1'Ía-utca 20. sz. FEDOR KÁROLY.Lakik: V111., Preter-utca 28. sz.

GONCZYPÁL. Lakik: VIlI., Kálvá? 'ia -ntcet 21. sz. BEZDEKIRÉN. Lakik:
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VII!., Nap-utca 15. se. PÁSZTI MARGIT.Lakik: VII!., Pál-utca 3. sz.

DIJNKAMÁRIA. Lakik: V., Vadász-utca 27. sz.

Szolgák: KAISER FERENC altiszt, HANÁKANTAL, IVÁNYI REZSŐ,
MrKLÓS GÉZA, BERECZ JÁNOS. . "~OBAf;! ; .. - ':

E JZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI io n y h á k .

Klinikai gondnok: SZŐCS KÁROLY,(Kineveztetett 1910.) Lakik:
IV., Váci-utca 50. sz.

Élelmezési tisztele SZTARICSKAYISTVÁN. (Kineveztetett 1904.)
Lakik: VIII., tms-« 26. sz. NAGYIMRE. (Kineveztetett 1909.) Lakik:
VII!., Balassa-utca 6. sz.

Gazdasági hivatali segédtiszt: TYRNAŐDÖN.(Kineveztetett 1911.)
Lakik: VIII., P roter-utca 48. sz.

Díjnokok: SZY ISTVÁN.Lakik: IX., tms-« 23. sz. BESSK6BÉLA.
Lakik: IX., Lónyai-utca 52. sz. BUNDERLAJOS. Lakik: IX., Tűzoltó.,

utca 33/c. sz:

e j Miiszaki Iroda :

(Távbeszélő József 12-23.)

Műszaki felügyelői állás: betöltetlen.
Műszaki segédek: ROGGENBAUERJÁNOS. Lakik: V!., Teréz-kö1'út

2. sz. KUMMELSÁNDOR.Lakik: VIIL, KŐ1'Ís-utca 30. sz.

Gazdasági hivatali segédtiszt : KOPÁRERNŐ. (Kineveztetett 1911.)
Lakik: VII!., Baross-utca 43. sz.

Szolga: HAAS KÁROLY.

D J Betegnyilvántartási i r o d a :

Irodavezető: Krss KÁROLY irodafőtiszt. (Kineveztetett 1912.)
Lakik: VIIL, Baross-utca 78. sz.

Irodatisztek: UTI ISTVÁN.(Kineveztetett 1909.) Lakik: Rákoecsaba,

Lajos-utca . ROSENBERGERGYULA.(Kineveztetett 1909.) Lakik: VII!.,

Német-utca 45. sz.

Gazdasági hivatali segédtisztek: SZENTESIKÁLMÁN.(Kineveztetett
1911.) Lakik: IX., Üllői-út 109. sz. FÖLDES BÉLA. (Kinevezbetett 1912.)
Lakik: VI!., Pétm'fy Sándor utca 24. sz.

Fizetéstelen gazdasági hivatali segédtiszt: HŰTTERKÁROLY.(Kine-
veztetett 1913.) Lakik: VII., Hársfa-utca 18. sz.

. Irodasegédtiszt ::.HEGEDŰSFERENC. (Kineveztetett ·1913.) Lakik:
Kispest, Arany János utca 20. sz.

Fizetéstelen irodasegédtiszt: GUCZUL LUKÁCS. Lakik: Újpest,

Arpád-út 30. sz.
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Fizetéstelen írógépkezelőnők : SZLÁVIK M. PAULAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Vér-

mező-út 14. SZ. BOKON IRÉN VIlI., Üllői-út 26. sz. KŐSZEGHY ANNA

1., Pauler-utca 4. sz. THE ILE LILl VIIL, Szigony-utca 20. sz.

Fizetéstelen kezelő-gyakornokok: SZABÓ JÁNOS. (Kineveztetett

1913.) VII1., HunycLdi-utcaNMLKJIHGFEDCBA3 7 . sz. DORUSÁK SANDOR. (Kineveztetett

1913.) x ., MAv. északi {őmühelytelep. EBERGÉNYI ENDRE. (Kinevez-
tetett 1913.) IlL, Lajos-utca 68. sz. GIRSCHT KAROLY. (Kineveztetett

1913.) Újpest, Petőfi-utca 16. sz.

Díjnokok: MAYER KAROLYBAL , Úri-utca 70. sz. KISS KATALlN

VII1., ims-« 121. sz. VERESS JÓZSEF Bákoscsaba, Koseuth-utca
108. sz. HEINCZINGER ISTVÁN Nagymaros, Fo-tér 18. sz. PROHÁSZKA

TERÉZ VI1., Rákóczi-út 52. sz. AUER LAJOS II., Pálffy-tb' 4. sz.

GYURKOVITS FERENC, Rdkoscsobo; SZENTESSY SANDOR 111., Zsigmond-

utca 144. sz. RACK GÉZA, Rózsa-utca 18/a . sz.

Szolgák: SZEKERES LAJOS, TÓTH SANDOR, AGATITY JÓZSEF.

E JZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR a k t á r a k :

(Távbeszélő 121-09.)

Raktárnokok: VARGA ÖDÖN. Lakik: IX., Ipar-uica 11. sz. FÚRJ

KÁLMÁN. Lakik: 1 ., Avar-utca 10. sz.

Raktári könyvelő: FEDOR JENŐ. Lakik: VIII., Kemény Zsig-

mond utca 15. sz.

Napidíjas : MARTONYI ISTVÁN. Lakik: VIlI., P reter-uica 28. sz.

Szolgák: FEJES KÁROLY, MIKLÓS ISTVÁN.

F ) M ű h e ly e k .

aj Lakatos-, kovács-, műseerése», qáe-, oie-, odlamosoeeetéki-, bádogos-,

mázoló-mühelye7c és gépháza7c.

Műhelyvezető : betöltetlen.

Díjnok: BECK IRÉN. Lakik: 1 ., Avar-utca 10. sz.

Gépészek: ASZTALOS KÁROLY. MOLNÁR FERENC. Lakik: 1 ., Mat·os-

utca 14. sz.

b) Kőmíves-kályhásmühely.

Műhelyvezető : SZENTMIKLÓSSY JÓZSEF. Lakik: Pest-Szt-Lőrinc.

c) Aszta losmühely.

Műhelyvezető: ERTINGER JÁNOS. Lakik: Peet-Sst-Ldrinc.
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K Ö N Y V N Y O M D A .

(Budavár, Iskola-tér 3. sz. Távbeszélő 40 -85.)

Igazgató: FORGÁCS JÓZSEF KÁROLY.NMLKJIHGFEDCBA1 .,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzarvas-út 10 B.

Föművezető: PAULIK JÓZSEF. II., Fény-utca 2/d. sz.
Müvezetö-segéd: SCHOPP JÁNOS. 1 ., Bors-uica 20. sz.

Pénztárnok: betöltetlen.

Ellenör: NIERTIT DÁNIEL. 11., Iskola-utca 24. sz.

Könyvárui gondnokság: dr. TÓTH GYULA 1. segéd. 1 ., Mátmi-

utca 9. sz. BAUER GYULA lll. segéJ. 1., Mozdony-utca 44. sz. CZIPAUER

ENDRE. VI1., Rottenbiller-utc~~ 39. sz. KAZAL JÓZSEFNÉ. 1 ., Avar-BA

u tca 2. sz. KOCK MARGIT. VI!., Thököly-út 65. sz.

Irodatiszt: Sikabonyi ANGYAL BÉLA. Felsögöd, u. p . Göd, Pest m.

dr. TÓTH GYULANÉ irodasegédtiszt. 1 ., Mátmi-~tca 9. sz. POGANY

ELEONÓRA. Felsögöd, u. p. Göd, Pest megye
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E G Y E T E l \ t I l E G Y E S Ü L E T E K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A központi növendékpapság Magyar Egyházi?"odalmi Iskolá ja .

(Alakult: 1831-ben.) Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos
és irodalmi önképzése; a kath. szellemű magyar irodalom gazdagítása
évi kiadványok által.

2. Joghallgatók Segítő-Egyesiílete. (Megalakult : 1861·ben.) Egye-
sületi helyiség: Központi egyetem, 1. emelet. Alapszabály szerinti
célja : az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel, pénzzel és tan-
könyvekkel.

3. A budapesti kirá lyi magyar tttdományegyete"mi orvostan-

hallgatók segélyző- és önképzó-egyesiilete. Alapszabály szerinti célja:
anyagilag szűkölködő rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly szigorló-
orvosokat, kik az egyesület rendes tagjai voltak, kölcsön által
segélyezni.

4. Budapesti lwrályi magya? ' tudományegyetemi gyógysze? ·észet-

tanhallgatók segély- és önképző-egylf3te. (Keletkezett: 1863-ban.) Alap-
szabály szerinti célja: az anyagilag szűkölködő gyógyszerésznöven-.
dékek segélyezése, valamint az egyetemi gyógyszerészettanhallgatók
tudományos önművelődésének előmozdítása.

5, Az egyetemi kö?·.(Keletkezett 1872-ben.) Egyesületi helyiség:
VIII, Üllői-út 4. sz. Alapszabály szerinti célja: a tudományos, iro-
dalmi és művészeti művelődés előmozdítása tagjai körében.

6. A budapesti kirá lyi magya?· tudományegyetemi bölcsészethall-

gatók segítő-egyesülete. Keletkezett: 1873-ban. Egyesületi heiyiség:
Vill., Múzeum-körút 6-8. sz., "Bölcsészeti Kar" épülete, belső jobb
udvar, földszint. Alapszabály szerinti célja: a szegénysorsú bölcsészet-

hallgatók segélyezése.
7. Egyetemek Kórház- Egylete. Keletkezett: 1891-ben. Egyesületi

helyiség és az "Egyetemek Körhaza'": VIlI., Üllői-út 22. szám. Alap-
szabály ezerinti célja: a budapesti királyi magyar tudományegyetem
és a királyi József-müegyetem polgárait és rendkivüli hallgatóit, to-

S
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vábbá az egyetemek polgárait az egyetemről való távozásuk után 3
évig betegség esetén a gyógyításra szükséges módok és eszközök
megszerzéséhez segíteni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. Mensa Academica Egyesület. Keletkezett: 1894-ben. EgY!lSü-
lett helyiség: IV., Molnár-utca ll. szám. Alapszabály szerinti célja:
a budapesti királyi magyar tudományegyetem, a budapesti királyi
möegyetem hallgatóit étkezési segélyben részesíteni.

9. AUalános Egyetemi Segítő-Egye~let. Keletkezett: 1898- ban.
Egyesületi helyiség és Diák-otthon: VIJJ., űnői-út 22. szám. Telefon
514. Alapszabály szerinti célja: a budapesti tudományegyetem hall-
gatóit - kik szegénységüket igazolják - az egyesület jövedelméhez
mérten segélyben részesíteni.

10. Budapesti Egyetemi Athletika i Club. Egyesületi helyiség:
VIlI., Muzeum-körűt 6-8. sz. Régi möegyetem. Sporttelep : 1., Fe-
hérvári-út 66. Alapszabály szerinti célja: tagjainak alkalmat nyuj-
tani arra, hogy az athletikai s a vele rokoursportégakban magukat
gyakorolhassák.

11. Joghallgatók Tudományos Egyesiilete. Alapszabály szerinti
célja: a jog- és államtudományok behatöbb művelése az egyetemi
ifjúság körében.

12. Budapesti Egyetemi Terméseeira jei Szövetség. Alapszabály
szerinti célja: általában a leíró természettudományok művelése,

13. Budapesti Egyetemi GY01·sí1·Ó-Egyesület. Alakult: 1903- ban
Alapszabály szer inti célja: tagjainak a Gabelsberger-Markovits-féle
gyorsírás ban való kiképzése, eredszer elméletének tudományos
művelése.

14. Budapesti Tudomány-Egyetemi É'nekkar. Alakult: 190G-ban.
Egyesületi helyiség: IV., Havas-utca 7. sz., félemelet. Alapszabály
szerinti célja: a magyar dal, a magyar férfikar énekművelése, ter-

jesztése, föllendítése.
15. Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület. Alakulasi éve: 1909.

Alapszabály szerinti célja: a főiskolai ifjúság körében érdeklődést
kelteni a turistaság és általában a természet szépségei iránt.


