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Egyetemiink alapításának és fejlődésének
főbb mozzanatai.

EgyetemünketVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP Á Z M a 'Y P É T E R kardinális és pnmas alapítot
hittudományi és bölcsészettudományi karral Nagyszombaton 1635 májt
12-én s tanulmányi ellátását az akkoriban domináló klasszikus művel
ség képviselőire: a jezsuitákra bízta.

Az egyetem alapítólevelét II. Ferdinánd }635 október 18-á
kiadott aranybullás privilegiális levelével erősítette meg.

Ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635 novembi
l3-án, az egyetem első rektorának, DOBRONOKY GYÖRGYNEK közr
működésével. -

A meglevő két karhoz Lösr IMRE és LIPPAI GYÖRGY prímása
gondoskodása folytán 1667-ben a jogtudományi kar járult.

A jogi karon négy tanszék szerveztetett s a megnyitás 166
január 16-án történt.

Az ily módon .kialakult 'egyetemet Mária Terézia királynő haj
hatos oltalmába vette s az 1748: XII. törvénycikk alapján 1769 jűliu

17-én a földvéri apátság jószágaival ajándékozta meg.
Ugyanez év december 14-én a három meglevő karhoz az orvos

kart kapcsolta s a most már teljes egyetemet 1770 október 27-é
átszervezte. .

A jezsuita-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után a
egyetem igazgatását az állam vette áto A jezsuiták vagyonát is Mári
Terézia jórészben az egyetemnek adományozta, így a túróci' prépost
ság javadalmait, valamint a bozóki prépostság jószágainak felét. A

ezekről szóló donacionális levelet a nagy királynő 1775 február 15-é]
adta ki.

1777 február 10-én kelt legfelsőbb elhatározással az egyeter
Nagyszombatról Budára helyeztetett át, s bár itt az előadások meg
kezdődtek, az ünnepélyes megnyitás csak 1780 június 25-én men
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4 EGYETEMI ALMANACH

végbe. Ekkor hirdették ki az egyetemnek 1780 mareius 25-énkelt..
nagy szabadalom levelét (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, ahol 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 theologiai.
kar is visszakerült.

Az egyetem szarvezete az 1777, illetve 1806-iki Ratio Edu-
cationisban van lefektetve, mint magyar egyetemről pedig az 1848.
évi XIX. törvénycikkben tétetik említés, midőn IS az egyetem a köz-

oktatásügyi miniszter hatósága alá rendeltetett:
Mai szervezete visszanyúlik az osztrák vallas- és közoktatásügyi

minisztérium részéről 1849 szeptember 30-án kiadott ideiglenes
szabályozásra.

Az 1921/22. tanév kezdetétől az egyetem neve:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapesti kiff.
magyar Pázmány Péter tudomóinyegyetem.
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1848. ÉVI

XIX. TÖRVÉNYCIKI( ..

1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.

Vallas- és közoktatásügyiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l . kir. mlniszter

1922 június 16-tól

Nagymél t6ságú

Gróf KLEBELSBERG KUNÓ úro
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R EK TO RO K N É V SO R A

az 1860. év óta, amely évben nyerte vissza az egyetem azt a jogát, hogy
rektorait választja.

.;VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I
T u d o ·

I I
cn

N Jegyzet'" é v mány- TanévovutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tn kar

1 Dr. Márkfy Sámuel hitt. 1860-1861 t
2 Dr. Pauler Tivadar jogt. 1861-1862 t
3 Dr. Sauer Ignác orvost. 1862-1863 t
4 Dr. Jedlik Ányos bölcst. 1863-1864 t
5 Dr. Schopper György hitt. 1864-1c65 t
6 Dr. Wenzel Gusztáv jogt. 1865-1866 t
7 Dr. Rupp Nep. János

"
orvost. 1866-1867 t

8 Dr. Róder Alajos bölcst. 1867-1868 t
9 Dr. Pollák János. hitt. 1868 -1869 t
10 Dr. Konek Sándoe jogt. 1869-1870 t
11 Dr. Stockinger Tamás orvost. 1870-1871 t
12 Dr. Toldy Ferenc

"
bölcst. 1871-1872 t

13 Dr. Hatala Péter . ' . hitt. 1872-1873 t
14 Dr. Kautz Gyula . jogt. 1873-187·t t
15 Dr. Kováts József orvost. 1874-1875 t
16 Dr. Than Károly . . bölcst, 1875-1876 t
17 Dr. Laubhaimer Ferenc hitt. 1876-1877 t
18 Dr. Hoffmann Pál jogt. 1877-1878 t
19 Dr. Lenhossék' József. orvost. 1878':"-1879 t
20 Dr. Margó Tivadar. bülcst. 1879-1880 t
21 Dr. Berger Ev. János hitt. 1880-1881 t
22 Dr. Apáthy István jogt. 1881-1882 t
23 Dr. Jendrassík Jenő orvost. 1882-1883 t
24 Dr. Szabó József. bölcst. 1883-1884 t
25 Dr. Bita Dezső hitt. 1884-1885 t
26 Dr. Lechner Ágost . jogt. 1885-1886 t
27 Dr. Korányi Frigyes orvost. 1886-1887 t 1 ,

28 Dr. Hunfalvy János b ölcst, 1887-1888 t
I

29 Dr. Klinger István . hitt. 1888-1889 t
30 Dr. Hajnik Imre . . jögt, 1889-189U t
31 Dr. Schulek Vilmos orvost. 1890-1891 t
32 Dr. Eötvös Loránd báró bölcst. 1891-1892 t
33 Dr. Breznay Béla hitt. 1892-1893

34 Dr. Schnierer Aladár jogt. 1893-1894 t
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35 Dr. Fodor József orvost. 1894-1895 t
36 Dr. Lengyel Béla .. bölcst. 1895.,-1896 t
37 Dr. Bognár István .hitt. 1896-1897 t
38 Dr. Herczegh Mihály . jogt. 1897-1898

39 Dr. Mihálkovics Géza orvost. 1898-1899 t
40 Dr. Ponori Thewrewk Emil . bölcst, 1899-1900 t

41
IDr. Rapaics Rajmund, majd

1 hitt. 1900-~901
t

Dr. Kisfaludy Á. Béla . . t
42 Dr. Vécsey Tamás jogt. 1901-1902 t
43 Dr. Kétly Károly orvost. 1902-1903 .

44 Dr. Heinrich Gusztáv bölcst. 1903-1904 t
45 Dr. Demkó György hitt. 1904-1905 t
46 Dr. Láng Lajos jogt. 1905-1906 t
47 Dr. Ajtay Kovács Sándor . orvost. 1906-1907 t
48 Dr. Ponori Török Aurél bölcst. 1907-1908 t
49 Dr. Székely István . hitt. 1908-1901)

/

50 Dr. Sághy Gyula jogt. 1909-1910 t
51 Dr. Genersich Antal orvost. 1910-1911 t
52 Dr. Fröhlich Izidor bölcst. 1911-1912

53 Dr. Kiss János . hitt. 1912-1913

54 Dr. K. Kováts Gyula. jogt. 1913-1914

55 Dr. Lenhossék Mihály orvost. 1914-1915

56 Dr. Beőthy Zsolt bölcst, 1915-1916 t
57 Dr. Mihályfi Ákos hitt. \ 1916-1917

58 Dr. Grosschmid Béní . jogt. 1917-1918

59 Dr. Moravcsik Ernő Emil . orvost. 1918-1919 t
60 Dr. Ballagi Aladár . bölcst. 1919-1920

61 Dr. Hanuy Ferenc hitt. 1920-1921 .
62 Dr. Timon Ákos . jogt. 1921-1922 t
63 Dr. Bársony János orvost. 1922-1924
64 Dr. Szinnyei József bölcst. 1923-1924

65 Dr. Zubriczky Aladár hitt . 1924-1925

.
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D É K Á N O K N É V SO R .A .

Hittudomány

Schopper György t
Palásthy Pál t

Pollák János t
Ruzsicska János t
Laubhaimer Ferenc t

Samassa J6zsef t
Dulánszky Ferdinánd t

Ruzsicska János t

Laubhaimer Ferenc t
Dulánszky Ferdinánd t .

" "Bita Dezső t

" "
" "H01~ig Károly br. t

Stanczel Ferenc t
Berger Ev. János t

Hornig Károly br. t
Klinger István t

Breznay Béla
Stanczel Ferenc t

1860. évtől.

Jog- és államtudomány

.Pauler Tivadar t

Konek Sándor t

" "
" "Karvasy Ágoston t

Pauler Tivadar t
Cherny J6zsef t

" "
" "Wenzel Gúsztáv t

Baintner Já.nos t

Hoffmann Pál t
Kautz Gyula t
Lechner Ágost t
Apáthy István t

Hajnik Imre t

Schnierer Alfréd t

Herczegh Mihály
Sághy Gyula 1-
Szilágyi Dezső t
Kerkápoly Károly t

Orvostudomány

Sauer Ignác t
Rupp Nep. János t

" " "Stockinger Tamás t
Lippay Gáspár t

" "
" "Jendrassik Jenő t

" "Rupp Nep, János t

" " "

Bölcsészettudomány

Petzval Ott6 t

" "
" "Toldy Ferenc t

" "Marg6 Tivadar t
Than Károly t
Szab6 J6zsef t
Nékám Sándor t

" "Télfy Iván t

" "
" "
" "
" "Hunfalvy János t

Kerékgyárt6 A. Árpád t

"
" " "Gregusa Ágost t

Kondor Gusztáv t

" "

1860-1861

1861-1862

1862-1863

1863-1864

1864-1865

1865-1866

1866-1867

1867-1868

1868-1869

1869-1870

1870-1811-

1871-1872

1872-1873

1873-1874

1874-1875

1875-1876

1876-1877

1877-1878

1878-1879

1879-1880

1880-1881

" " "

00

1/

" " "
"" "

" " "
" " "
" " "

" ""
"" "

" " "Balogh Kálmán t
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I

Hittudomány
I

Jog- és államtudomány

I
Orvostudomány

I
Bölcsészettudomány

I
.

I 1881-1882 Stanczel Ferenc t Vécsey Tamás t Balogh Kálmán t Kendor Gusztáv t

1882-1883 Klinger István t Plósz Sándor t
" " " "1883-1884 Bognár István t Pulszky Ágost t
" "

Lengyel Béla' t

1884-1885 Rapaics Rajmund t Láng Lajos t J

" " " "1885-1886 Bognár István t AntItI Gyula t
" " " "1886-1887 Aschenbrier Antal t Hoffmltnn Pál t •
" " "

' i l

1887-1888 Bognár István t Apáthy István t
" "

Heinrich Gusztáv t

1888-1889 Aschenbrier Antal t Hajnik Imre t Fodor J~zsef t
" "1889-1890 Rapaics Rajmund t Schníerer Alfréd t

" " " "1890-1891 Kisfaludy Á. Béla t Herczegh Mihály
" "

Beöthy Zsolt t

1891-1892 Berger Ev. János t Vécsey Tamás t
" " " "1892-1893 Bita Dezső t Plósz Sándor t Mihálkovics Géza t

" "1893-1894 Klinger István t Láng Lajos t
" " " "1894-1895 Rapaics Rajmund t AntItI Gyula t Hőgyes Endre t

" "1895-1896 Bognár István t Kováts Gyula
" "

Ponori Thewrewk Emil t

1896-1897 Kisfaludy Á. Béla t ' Földes Béla . Ajtay K. Sándor t
" " "1897-1898 Rapaics Rajmund t Zsögöd Benő

" " "
Fröhlich Izidor

1898-1899 Breznay Bélit Nagy Ferenc Klug Nándor t
" "1899-1900 Berger Ev. János t Timon Ákos t

" " " "1900-1901 Breznay Béla Mariska Vilmos t Bökay Árpád t " Medveczky Frigyes t

1901~1902 Demkó György t Concha Gyözö
" " " " I

1902-1903 Székely István Schwarz Gusztáv t Thallhoffer Lajos t Pauer Imre
1903-1904 Breznay Béla Balogh Jenő

" "
Ballagi Aladár

1904-1905 Kiss János Ssentmiklóei Mártoll Genersich Antal t

I
L6czy Lajos t

I

~
... .

'"
" "If>-

I
" "?'

~
~ .-<
pj
?'l

< J :>



TanévVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Hittudomány I Jog- és államtudomány
I

Orvostudomány
I

Bölcsészettudomány

-----

1905-1906 Székely István Király János Generaich Antal t Pasteiner Gyula t

1906-1907 Demk6 György t Kmety Károly Lenhossék Mihály Hegedüs István

1907-1908 Kiss János Csarada János t
" "

Lánczy Gyula t

1908-1909 Dudek János t Katona M6r Liebennann Le6 Asbóth Oszkár t

1909-1910 Mihályfi Ákos Magyary Géza
"

n
Szinnyei József

1910-1911 Hanuy Ferenc Deleschall Alfréd Tangl Ferenc t Békefi Remig t

1911-1912 Zubriczky Aladár IL Kováts Gyula
" "

Beke Man6
l I : l

1912-1913 Lukcsics J6zsef Földes Béla Preisz Hugő. Fináczy Ernőu

~ 1913-1914 Dudek János t Grosschmid Béni
" "

Mágocsy-Dietz Sándor
-< :
: : . l 1914-1915 Mihályfi Ákod Nagy Ferenc Grösz EmÜ Alexander Bernát
> -<
-< : 1915-1916 Hanuy Ferenc Concha Győző Hoor Károly Petz Gedeon
> -<
: : . l 1916-1917 Zubriczky Aladár Szászy-Schwarz Gusztáv +

" '"
Köv sslígethy Rad6

~
E -< 1917-1918 Lukcsícs József Szentmiklósi Márton Buday Kálmán Golclziher Ignác t
~
~ 1918-1919 Kmosk6 Mihály Einily János Krompecher Ödön Angyal Dá.viel
c!l
~ 1919-1920 Wolkenberg Alajos Doleschall AJfréel Kenyeres Balázs

" "
192Q-1921

" "
Angyal Pál

" "
Harasati Gyula t

1921-1922- Trikál József
" " " "

Siegescu József

1922-1923 Pataky Arnold Notter Antal Vámosay Zoltán
" "

1.

192i:1-1924 Schütz Antal
" " " "

Kuzsinszky Bálint

1924-1925 Wolkenberg Alajos Illés J 6zsef Jakabházy Zsigmond Áldásy Antal

o. . . .
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EGYErrEMr' TANÁCS.

Bector Magnificus:

Dr. ZUBRICZKYALADÁR(1. Hittud. kar).

Prorektor:

, Dr. SZINN"yEIJÓZSEF, (1. Bölcs. kar).

Dékánok:

Hittudományi kar: Dr. WOLKENBERGALAJOS (1. Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. ILLÉS JÓZSEF (1. Jogi kar).
Orvostudományi kar: Dr. JAKABHÁZYZSIGMOND(1. Orvosi kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. ÁLDÁSYANTAL,(1. BöÍcs. kar);VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . '

Prodékánok :

Hittudományi kar: Dr. SCHÜTZANTAL (1. Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. NOTTj!:RANTAL (1. Jogi kar).
Orvostudományi kar: Dr. VÁMOSSYZOLTÁN(1. Orvosi kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. KUZSINSZKYBiÍLINT (1 . Bölcs. kar).



1.2 EGYETEMIALMANACH·

TUDOMÁNYI(AROK.

1. Hittudományi kar.

Dékán és elnök.

Dr. WOLKENBERGALAJOS (1. alább).

Kari jegyző: Dr. MARTIN AURÉLVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . alább).

Nyilvános rendes tanárok.

SZÉKELYISTVÁNpápai prelátus, m. kir. udvari tanácsos, nagyváradi

1. sz. kanonok, mézkúti c, apát, a hittudományok bekebelezett doktora, az

újszövetségi szentírástudomány nyilvános rendes tanára, az egyetem volt

rektora, a hittudományi karnak két Ízben volt dékánja, a M. T. Akadé-

mia lev. tagja, a Szent István Akadémia másodelnöke. (Nyilvános rendes

tanárrá kineveztetett 1898-ban.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1., Sándor-utca 27. sz.

KISS JÁNOSa hittudományok bekebelezett doktora, a hittudomány ra

előkészítő bölcseleti propedeutika nyilvános rendes tanára, csanád-

egyházmegyei áldozópap, a pápa ő szentsége házi prelátusa, guethi

c ím z . apát, a hittudományi karnak két ízben volt dékánja, az egyetem

volt rektora, a Collegium Medicum igazgatója. (Nyilvános rendkívüli

tanárrá kineveztetett 1898-ban, nyilvános rendes tanárrá 1904. márc. 4).

IX, Kostelek-utea 1. sz. I

I MIHÁLYFIÁKos, a hittudományok bekebelezett doktora, a lelki-

pásztorkodástan nyilvános rendes tanára, ciszterci rendi áldozópap,

sztrázsai c. prépost, a In. oszt. vaskoronarendnek, a II. oszt. hadi-

éremrendnek, a Ferenc József, rend csillaggal vékitett középkeresztjé-

nek tulajdonosa, az egyetem volt rectora, a hittudományi karnak

két ízben volt dékánja, (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1906

február 2.) VIlI., Szentkirályi-u. 28. sz.

ZUBRICZKYALADÁR, a hittudományok bekebelezett doktora, az

alapvető hittan nyilvános rendes és az ó-ker. irodalomtörténet jogosí-

tott tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápai prelátus, a

Hittudományi Karnak két ízben volt dékánja, az egyetem e. i. rectora.

(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1906 okt. 5.) 1 . , NaphegY-Jdca 5.

W OLKENBERGALAJOS, a hittudományok bekebelezett doktora, a

keresztényerkölcstudománynak nyilvános rendes tanára, szatmár-egy-

házmegyei áldozópap és szentszéki ülnök, apostoli protonotarius, a
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hittudományi karnak két Ízben volt és e. i. dékánja. (Nyilvános rend-
kívftli tanárrá kineveztetett 1912 május 9-éri, nyilvános rendes tanárré,
1915 szeptember 3-án.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Vácei-uica 88. sz.

TkIKÁLJÓZSEF,a hittudományok bekebelezett doktora, bölcselet-
doktor, a hittudományra előkészítő bölcseleti propedeutika. nyilvános
rendes tanára, esztergom-főegyházmégyei áldozópap, pápai prelátus,
.a hittudományi karn ak egy Ízben volt dékánja. Nyilvános rendkivüli .
tanárrákineveztetett 1914 január 21-én, nyilvános rendes tanárrá.
1915 október 3-án.) i, Horthy Miklós út 15. sz.

'PATAKYARNOLD,a hittudományok bekebelesett doktoraaz öszövet-
ségiszentírástudomány nyilvános rendes tanára, nagyvárad-egyház-
megyei áldozópap, szt. Györgyről nevezett szerepi c. apát, pápai t.
kamarás, a hittudományi karn ak egy Ízben 'volt dékánja. (Nyilvános-
rendkivüli tanárrá kineveztetett 1915 október 2-án, nyilvános rendes-
tanárrá 1919 február 18.) VI1., Damjflnich-utca 44. sz.

SCHÜTZANfAL, a hittudományok bekebelezett doktora, a böl-
cselettudományok würzburgi doktora, a dogmatika nyilvános rendes
tanára, a keresztény természetbölcseletnek és lélektannak jogosított
tanára, kegyesrendi áldozópap, a Kalazantinumban a hittudományra.
előkészítő bölcseletnek rendes tanára; a , Magyar Tudományos Akadémi~
1. tagja, a Szent István Akadémia, a Filozófiai, Pedagógiai és Aqu. sz.
Tamás Társaság r. tagja, a hittudományi karnak egy Ízben volt dékánja.
Nyilvános rendkívüli tanárnak kineveztetett 1916 november 12-én,-
nyilvános rendes tal1 á:r?J. 1919 február 18.) IV., Kegyesrendie~ háza.

MARTINAURÉL,a hittudományok bekebelezett doktora, pápai tb.
kamarás, csanádegyházmegyei áldozópap, a bold. Szűzről nevezett
tömpösi c. apát, az egyháztörténelem nyilvános rendes tanára, a budai
Szent Imre Kollégium igazgatója. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1923. szept. 21-én.) 1 . , Horthy Miklós-út 17.

AIS}'LEITNERJÓZSEF,a hittudományok bekebelezett doktora, tb.
szentszéki bíró, győregyházmegyei áldozópap, a keleti nyelvek nyilvános
rendes ta~ára. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 192~ aug. 6.}
II., Fó-utca 32.

BARANYAYJUSZTIN,cisterei rendi áldozópap, az egyházjog nyil-
vános rendes tanára. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1925
augusztus 6.) VII1., Horánszky-u. 6.

TÓTH TIHAMÉR,a hittudodmányok bekebelezett doktora, pápai
tb. kamarás, egri főegyházmeryei áldozópap, a homiletika-katechetika-
pedagógia, nyilvános rendes tanára, egyetemi hitszónok. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6.) IV., Papnevelde-u. 1_
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. Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanárok.

HANUYFERENC,a hittudományok bekebelezett doktora, az egy-
házjognak címmel és jellegel felruházott nyilvános rendes tanára, pécs-
egyházmegyei áldozópap, a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett gyerő-
monostori c. apát, pécsi kanonok, a hittudományi karnak két Ízben
volt dékánja, az egyetem volt rektora. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1906. február 2-án azegyháztörlénelmi tanszékre, majd
1908 márc. 4-én az egyházjogi tanszékre. 1923 aug. 15-én pécsi
kanonokká neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról lemondott ~
'részére az egyetemi ny. rendes tanári cím és jelleg adományoz-
tatott.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPécs.

LUKCSICSJÓZSEF,a hittudományok bekebelezett doktora, az egy-
háztörténelemnek címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes
tanára, veszprém-egyházmegyei áldozópap, pápai titkos kamarás,
veszprémi kanonok, a hittudományi karnak két í~ben volt dékánja.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1909. február 8. 1922 nov.
16-án veszprémi kanonokká neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról
lemondott s részére az egyetemi nyilv. rendes tanári cím és jelleg
adományoztatott.) Veszprém.

Nyuga,lmazot~ nyilvános rendes tan~r.

BREZNAYBÉLApápai prelátus, m. kir. udvari tanácsos, a hittudomá-
nyok bekebelezett doktora, a keresztényerkölcstudomány nyilvános
rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, a budapesti érseki.
szentszék ben bíró, §rseki biztos, az egyetem volt rektora, a hittudo-
mányi karnak négy ízben volt dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1876-ban, nyugd,íjba vonult 1914 augusztus 31-én.)
Lelte, (Somogy megye). . .

Magántanár.

ARTNEREDGÁR,a hittudományok doktora, esztergomi főegyház-
megyei áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet tanulmányi
felügyelője. "Róma egyházi régiségei" című tárgykör magántanára.
IV, a központi papneveZá-intézetben.

'I'anér-helyettesek,

SALYLÁSZLÓ,a hittudományok bekebelezett doktora, pápai tb.
kamarás, győregyházmegyei áldozópap, a budapesti központi papne-
velő-intézet tanulmányi felügyelője. XIV., a ?~özpontipapneveZ6-intézetben.

ARTNEREDGÁR.(L. magántanár.)



AZ1924-25. TANÉVRE. 15

II. Jog- és államtudományi kar.

Dékán és elnök:

Dr. ILLÉSJÓZSEF (1. alább). '

Kari jegyző:

Dr. TOMCSÁNYIMÓRIC(1. alább).

NyilYános rendes tanárok.

Kevehézi Kovxrs GYULA.m.kir. udvari tanácsos, a jogi tudo-
mányok doktora, diplomás köz- és válto-ügyvéd, volt királyi ítélő-
táblai bíró, az egyházi jog nyilvános rendes tanára, a gyakorlati bírói
és ügyvédi vizsgálati, a jogtudományi államvizsgálati s az országos
levéltári fogalmazói szakvizsgálati bizottságnak tagja, az egyetem ,volt
rektora, a jog- és államtudomanyi karnak két ízben volt dékánja.
(MagántanáJ:i képesítést nyert 1883-ban s nyilvános rendes tanárrá a
budapesti egyetemhez 1888-ban nevezték ki.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Reviczky-utca 7. sz.

. GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományok doktora, hites köz-
és váltó-ügyvéd, a magyar magánjog nyilvános rendes tanára; a jog- és
államtudományi karnak két ÍWen volt dékánja, az egyetemnek volt rektora,
.m. kir. udvari tanácsos. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevezték a kolozs-
vári egyetemhez 1887-ben, nyilvános rendes tanárrá ezen egyetemhez
1890-ben.) Visegrád (Pestm.] Széchényi-utca 153.

NAG)' FERENCvalóságos belső titkos tanácsos, a jogi tudományok
doktora, a kereskedelmi és váltójog nyilvános rendes tanára, nyug.
kereskedelemügyi államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a M. T.
Akadémia rendes tagja, a hágai nemzetközi választott bíróság tagja, a
Magyar Jogászegylet elnöke, a kolozsvári egyetem és ezen kir. magyar
tudományegyetem jog- és államtudományi karának volt dékánja. (Nyil-
vános rendes tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1881-ben;
a budapesti egyetemhez 1890-ben.) IV., Kecskeméti-utca 19. sz.

CONCHAGyŐZŐ m. kir. udvari tanácsos; a magyar főrendiház
élethossziglan kinevezett tagja, a jogi tudományok doktora, hites
ügyvéd; a politikai tudományok nyilvános rendes tanára, a jog- és
államtudományi kar volt dékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá ki-
neveztetett a kolozsvári egyetemhez 1872-ben, nyilvános rendes tanárrá
1874-ben; a budapesti egyetemhez 1892-ben.) VIlI. Múzeum-utca
19. szám.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. '
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, . ~~M~NÁKO~,~ jogi tudományok doktora, a magyar alkotmány-
es Jogtortenet nyilvános rendes, az egyetemes európai jogtötténet és
az egylíázjog jogosított tanára, az egyetem volt rektora, a jog- és
államtudományi kar volt dékánja, miniszteri tanácsos, a Szent-István-
rend lovagja, az I-ső alap vizsgálati bizottság elnöke és a Il-dik
alapvizsgálati bizottságnak tagja. (Nyilvános rendes tanárré kinevez-
tetett 1891-ben.) (1925 április 7-én elhunyt.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Orlay-utca 6. szám.

SZENTMIKLÓSIMÁRTON,a jogtudományok doktora, hites ügyvéd,
a római jog nyilvános rendes tanára, ll. jog- és államtudomanyi karnak
volt dékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1894-ben,
nyilvános rendes tanárrá 1902-ben.) II. Krisztina-körút 5. ss.

KIRÁLYHNOS,a jogtudományok doktora, hites ügyvéd, a magyar
alkotmány- és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvános
rendes tanára, a jogtudományi államvizsgálati, az első, második és
harmadik alap vizsgálati bizottságnak tagja, a jog- é~ államtudományi
kar volt dékánja. (Nyilvsnos réndkívüli tanárrá kineveztetett 1896-ban,
nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1902-ben.) VII. Ida-utca 3. ss.

KMETYKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, köz- és
váltó-ügyvéd, a magyar közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes
tanára, a jogtudományi és az államtudományi állam vizsgálati bizott-
ság és a II. alap vizsgálati bizottság tagja, .a jog- és államtudományi
karnak volt dékánja, volt országgyűlési képviselő, (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá kineveztetett 1896-tJan, nyilvános rendes tanárrá kine-
vettetett 1902-ben.) VIlI., Nap-utca 28. ss.

Dr. MAGYARYGÉZA,a magyar polgári törvénykezési jog nyilvános
rendes tanára, a jog- és államtudományi karnak volt dékánja, a Magyar
Tud . .Akadémia rendes tagja. IV., Váczi-utca 52. ss.

DOLESCHALL.ALFRÉD,a jogtudományok doktora, volt kir. ítélő-
táblai biró, a magyar büntetőjog és bünvádi perjog nyilvános rendes
tanára, a harmadik alap vizsgálati bizottság elnöke, az egységes bírói
és ügyvédi vizsgálati bizottság, valamint a jogtudományi állam-
vizsgálati bizottség tagja, a jog- és államtudományi karnak két ízben
volt dékánja.' (Címzetes rendkívüli tanárrá 1906-ban, nyilvános rendes
tanárrá 1907-ben neveztetett ki.) VI., Bajza-utca 34/a . sz.

Sikabonyi .ANGYALPÁL m. kir, udvari és kir. tanácsos, a jogi és .
államtudományok doktora, a M. Tud. Akadémia és a Szent István
.Akad~mia tagja, a büntetőjog és büntető perjog nyilvános rendes és
a jogbölcsészet jogosított tanára, a kánonjogi szigorlatoknál vizsgál6
érseki biztos, a jog- és államtudományi karn ak két ízben volt dékánja
és prodékánja, a jogtudományi államvizsgálati és a harmadik alap-
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vizsgálati bizottság, s az egységes ügyvédi és bírói vizsgáló bizottság

tagja. (Jogtanárrá kineveztetett a pécsi jogakadémiához 1898-ban, a

budap~sti egyetemhez 1912-ben.) 1.,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANaphegy-utca 21. sz.

NOTTERANTAL,a jogi és állami tudományok doktora, az egyhá7jog

nyilvános rendes és a magyar alkotmány- és jogtörténet jogosított

tanára, a jog és államtudományi karn ak kétízben volt dékánja és jelenlegi

prodékánja, az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, az I.

alapvizsgálati bizottság beltagja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevez-

t,etett a nagyváradi jogakadémiához 1907-ben, a budapesti egyetemhez

1909-beo, nyilvános rendes tanárrá 19~2-ben,),VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Maros-utsa 30. sz.

REINER JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, az

egyházjog nyilvános rendes tanára, az államtudoményi államvizsgálati

bizottság másodelnöke s az egységes ügyvédi és bíröi vizsgálati bizott-

ságnak tagja. (Kineveztetett rendkivüli tanárrá 1913-ban, nyilvános
I

rendes tanárrá 1915-ben.) IV., Kecskeméti-utca 9. sz.

SZLADITSKÁROLY, a jogtudományok doktora, a magyar és az

ausztriai magánjog nyilvános rendes tanára, hites ügyvéd, miniszteri

tanácsos, a jogtudományi állam vizsgálati bizottság tagja és a har-
madik alap vizsgálati bizottság másodelnöke. (Kineveztetett nyilvános

rendes tanárrá 1917-ben.) II., Érmelléki-utca 7. sz.

Viski ILLÉSJÓZSEF, a jogtudon. ínyok doktora, a magyar alkotmány-

és jogtörténet nyilvános rendes tanára, az első alapvizsgálati és az állam-

tudományi államvizsgálati bizottság tagja, a jog- és államtudományi kar

e. i. dékánja, nemzetgyűlési képviselő, v. kir. ítélőtáblai bíró. (Kinevez-

tetett nyilvános rendes tanán:á 1917 -ben.) 1 . , Döbrentei-utca 20. sz.

KENÉZ BÉLA, az államtudományok doktora, a statisztika nyil-

vános rendes, tanára, m. kir. udvari tanácsos, a második alapvizs-

gálati és az államtudományi állam vizsgálati bizottság tagja, nemzet-

gyűlési képviselő. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1917-ben,

előbb, 1907-001 1917-ig a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudomány-

egyetemnek volt tanára.) I, VáralJa-utca 4. sz.

NAVRATILÁKOS, az államtudományok doktora, a nemzetgazda-

ságtan és pénzügy tan nyilvános rendes tanára, az államtudományi

államvizsgálati -bizottság s a II. alapvizsgálati bizottság tagja. (Kassai

jogakadémiai tanár 1904-~nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett

a kolozsvári egyetemhez 1905-ben; nyilvános rendes tanárrá ugyanott

1909-ben, nyilvános rendes tanárrá a budapesti egyetemhez 1918-ban.)

IV., Ápponyi-tér 1. sz.

Sipeki BALÁSKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora; ügyvéd,

a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes tanára, a II·

2

17

,
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alapvizsgálati bizottság elnöke, az államtudományi államvizsgálati

bizottság tagja. (Kassai jogakadémiai tanár 1906 -1914; nyilvános

rendes tanárrá kineveztetett a pozsonyi tudományegyetemhez 1914-ben;

a budapesti tudományegyetemhez 1918-ban.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Lónyay-utca 9. szám.

Tomcsányi TOMCSÁNYIMÓRIC,ajog- és államtudományok doktora,

hites ügyvéd, a magyar közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes

tanára, a jogtudományi és az államtudományi államvizsgálati bizottságok

beltagja, a II. alapvizsgálati bizottság másodelnöke, a Comité Juridique

Internationale de l'aviation magyar csoportjának elnöke. (Nyilvános

rendes tanárrá kineveztetett 1922-ben.) IX., Vámház-körút 15. sz.

Magántanárok képviselői:

Dr. EXNER KÁROLY(1. alább).
Dr. ZACHÁRGYULA (1. alább).

Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok:

HERCZEGH MIHÁLY a jogi tudományok doktora, m. kir. udvari

tanácsos, köz- és váltóügyvéd, a polgári törvénykezés nyug. nyilvános

rendes, a magyar magánjog jogosított tanára, a jog- és államtudományi

karnak két Ízben volt dékánja, ezen királyi tudományegyetemnek pedig

volt rektora. IV., Molnár-utca 24. ss. (Nyugalomba vonult 1913 aug. 17.)

KATONA MÓR, a jogtudományek doktora, ~a magyar magánjog

nyug. nyilvános rendes tanára, az osztrák polgári törvénykönyv jogosított

előadója, a Ferenc József rend középkeresztese, a harmadik alapvizsgálati

bizottság tagja, volt országgyűlési képviselő, a jog- és államtudomá.nyi

karnak volt dékánja. 1., Horthy Miklós-4t;t 15. sz. (Nyugalomba vonult

1915 nov. 17)

PLÓSZ SÁNDOR. a jogi tudományok doktora, a polgári törvény-

kezési jog nyilvános rendes, a váltó- és kereskedelmi jog ~~ogosított

tanára, a kolozsvári és budapesti egyetem jog- és államtudp' .MUyikará-

J nak volt, dékánja, a főrendiház tagja, nyug. m. kir. igazsági' yi miniszter,

valóságos titkos tanácsos, a vaskoronarend első osztáiyénak tulajdo-

nosa, a Lipótrend kö'_vph ....resztese. 1., Ménési-út 73. szám. (Nyuga-

lomba vonult: 1924. dec. 31-én. Meghalt 1925. május 29-én.)

Nyilvános rendkívüli tanári címmel és jelleggel felruházott
magántanár : .

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

hites ügyvéd; a magyar polgári perrendtartás nyilvános rendkivüli

tanára címmel és jelleggel, a jogtudományi államvizsgála.ti bizottság

tagja. IV., Kossuth Lajos utca 13. ss.
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Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok:

CSILLAG GYULA, a jogi tudományok doktora, hites ügyvéd, a

telekkönyvi ~endtartásnak és a perenkívüli eljárásnak címzetes rend-

kívüli tanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Hunyadi-utca 30. sz.

. . Hernédszurdoki MELICHÁRKÁLMÁN, a jogtudományok doktora,

nyug. honvédelmi államtitkár (cím- és jelleggel), az egyházjog címzetes

nyilvanos rendkivüli tanára, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulaj-

donosa, a Lipót-rend, a ItI. oszt. v'askorona-rend és a Ferencz József

rend lovagja, az államtndományi államvizsgálati bizottság tagja.

1V-., Ferencz József rakpart 27. sz.

EXNER KORNÉL,' az államtudományok doktora, lJY. pénzügyi

államtitkár, a magyar pénzügyi jog és a pénzügytan címzetes nyil-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I "

vános rendkivüli tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság

tagja. IL, Zsigmond-utca 9. sz. '

BAUMGARTENNÁNDOR, a jogtudományok 'doktora, a kereskedelmi

és váltójog címzetes nyilvános rendkivüli tanára, a m. kir. közigaz-

gatási bíróság ítélőbírája, a jogtudományi államvizsgálati bizottság

tagja, hites ügyvéd; 'V.,' Zoltán-utca 18. sz. '

, HEGEDÜS LORÁNT, ;1Z államtudományok doktora, volt m. kir.

pénzügyminiszter, a pénzügy tan címzetes nyilvános rendkivüli ;tanára

IV., Váczi-utca 40. sz. '

. ZACHÁRGYULA,a jogi tudományok doktora, a magyar magánjog

címzetes nyilvános rendkívüli tanára, Bossnia-Hercegovina, valamint

Horvát-Szlavon-Dalmátországok külön jogának előadisával megbízott

tanár, a jogtudományi államvizsgálati és' a Ill. alapvizsgálati bizottság

tagja. VIL, Wesselényi-utca 5 9 , . ,sz.

Magántanárok :

Monori Kovxcs GYULA, a jogtudományok doktora, a közgazda-

ságtan magántanára, m. kir.' udvari' tanácsos, a II. oszt. polgári hadi

érdemkeresztnek. a román csillagrend II. osztályának, a tuuisi Iftikár-

rend -L osztályának, a görög Megvált6-rend arany tiszti keresztjének,

a török Osmanie-rend Ill. osztályának tulajdonosa, a szent Sándor-rend

főtiszt je, a portugál szent Jágo-rend lovagja: Il., Ervin-utca -3. sz.

'SOMOGYIMANÓ,az államtudományok doktora, a társadalmi politika

magántanára, miniszteri osztály tanácsos a pénzügyminisztériumban, az

államtudományi államvizsgálati bizottság tagja. V., Alkotmány-utca 21. sz.
MINICHKÁROLY egyetemes orvosdoktorr a-budapesti.kir. büntető-

törvényszék állandó orvosszakértője, székesfővárosi .közkórházi főorvos,

2*
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orvoskari és a törvényszéki orvostan jogkari magántanára, egészség-
ügyi főtanácsos, az Igazságügyi Orvosi tanács tagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Nagy

János utca 12. (Nyáron: II., Törökvész, Battay-utca 3. se.)
KÓSA ZSIGMOND,a jogi és állami tudományok doktora, hites

ügyvéd, miniszteri tanácsos, az ipari szabadalmi, minta- és védjegy-
oltalmi jog magántanára, . a Ill. oszt. vaskorona-rend lovagja. IV.~

Veres Pálné-utca 11. II1. 10.

HAJÓS LAJOS egyetemes orvosdoktor. a bűnügyi lélektan és
elmekértan magántanára. IV., Kecskeméti-utca 9. sz:

Haraszti BERNOLÁKNÁNDORa jogtudományok doktora, ügyvéd,

a büntetőjog magántanára ; a kassai királyi jogakadémián a büntetőjog.
bűnvádi eljárási jog és jogbölcselet volt ny. r. tanára, a m. kir. igsz-'
ságügyminisztérium törvényelőkészítő osztályába beosztva volt királyi
ítélőtáblai bíró, a debreceni m. kir. tudományegyetemen a büntetőjog
és a. bűnvádi eljárási jog volt nyilvános rendes tanára, ugyanezen
tudományegyetemnek volt rektora s jogi és államtudománykari dékánja,
nyug. m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter. 1., Casiná-utca 1. sz.

MÁRFFY-MANTUANOREZSÖ,a jogi és állami tudományok doktora.
s a páduai egyetem tiszteletbeli doktora, m. kir. követségi taná-
csos, az olasz koronarend nagy tiszti keresztese, a török vasfélhold
tulajdonosa stb., a magyar közjog magántanára. VIlI., Horánszky-

utca 4. sz.
MATTYASOVSZKYMIKLÓS, a jog- és államtudományok doktora.

az agrárpolitika magántanára, a második alapvizsgálati bizottság tagja.
hites ügyvéd, az Országos Földbirtokrendező Biróság tanécselnöke,
műegyetemi c. nyilv. rk. tanár. VIII., Fo"herceg Sándor-utca 27. sz.

TOMCSÁNYIVILMOSPÁL, a jog- és államtudományok doktora,
v. m. kir. igazságügyminiszter, nemzetgyűlési képviselő, a politika.
magántanára. X., Rezső-tér 12. sz.

OBERSCHALLPÁL,a jogtudományok doktora, m. kir. udvari tanácsos.
nyug. jogakadémiai nyilv. rendes jogtanár, a büntetőjog és bűnvádi el-
járás magántanára. IX, Ráday-utca 18. sz. II. 18.

LUTTERJÁNOS,a jogtudományok doktora, nagyváradi kir. kath.
jogakadémiai nyilvános rendes tanár, a Magyar Külügyi Társaság
igazgatója, az egyházjog magántanára. 1., Krisztina-körút 59. sz-

BUDAYGYULA,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
ny. nagyváradi kir. kath. jogakadémiai tanár, a kereskedelmi jog
magántanára. VIL, Wesselényi-utca 41. sz.

HANTOSELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, a pénzügy-
tan magántanára. K., A.rpád-utca 6. sz.
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PLOSKÁL-TEMPISRUDOLF, a kánpnjog és jogtudományok doktora,

akadémiai tanár, a magyar közjog magántanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11., Margit-körút 5/b.

KRISZTICSSÁNDOR,a jog- és államtudományok doktora, a politika

magántanára. IV., JjII-áriaValéria-utca 1. SZ.,

BOZÓKYFERENC, a jog- és államtudományok doktora, a statisztika

elmélete c. tárgykör magántanára. IV., Eskü-út 5. 11. 12.

SZEMÉLYIKÁLMÁN,a jogtudományok doktora, ügyvéd, ny. nagy-

váradi kir. kath. jogakadémiai tanár, a római iog magántanára. Pest-

$zentlő1·incz, állami telep 156.
NÉMET ARTUR, a jogtudományok doktora, miniszteri tanácsosi

címmel felruházott miniszteri osztály tanácsos, a római jog magán-

tanára. VI1., Damjanich-utca 51. sz.

Ifj. RUBER JÓZSEF, a jogtudományok doktora, kir. törvény-

széki bíró, a jogbölcselet magántanára. II., Nyúl-utca 4. sz.

HELLER ERIK, a jogtudományok doktora, kir. főügyészi helyet-

tes, a büntetőjog magántanára. 1. Alkotás-utca 31 sz.

Dr. TÚRY SÁNDOR CORNÉL a jogtudományok doktora, m. kir.

igazságügyminiszteri titkár, a kereskedelmi jog magántanára. VI1.,

BálWczi-út 8/a sz.
Dr. FABINYI TIHAMÉRa jogtudományok doktora, ügyvéd, a pol-

gári perjog magántanára. V., Hold-utca 21. sz.

Megbízott előadók:

Kis-Magyari MAGYARYZOLTÁN,a jog- és· államtudományok dok-

, tora, vallas- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumi osztály tanácsos,

az &llamszámviteltan előadöja, IX., Közraktár-utca 24. sz.

TEGZE-GERBER-FERENC, az államtudomány ok doktora, m. kir.
· legfőbb állami számvevőszéki h. alelnök, az államszámviteltan előadója.

1., Jolán-utca 6. ss.

Ill. Orvostudományi kar.
Dékán és elnök.

'Dr. JAKABHÁZYZSIGMOND(1. alább).

Kari jegyző:' Dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁN(1. alább).

Nyilvános rendes tanárok.

LE1'HOSSÉK MIHÁLY m. kir. udvari tanácsos, orvos doktor, az

anatómia ny. r. tanára, azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL sz. anatómiai és az embertani intézet

igazgatója, a M . Tud. Akadémia rendes tagja, a würzburgi egyetem

21
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volt magántanára, a baseli és tübingeni egyetemek volt rendlő

tanára, a stockholmi orvosegylet s a würzburgi Physikalisch-Medi
sche Gesellschaft kültagja, a hallei Academia .Caes. Leopold
Carolina rendes tagja, az orvostudományi kar volt dékánja, és

, dékánja, az egyetem volt rektora és prorektora. (Nyilvános r. tan,
kineveztetett 1900.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ferenc-körút 37. sz.

MORAVCSIKERNŐ EMIL m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor,
elmekér- és gyógytan· nyilvános ~endes tanára, az elme- és idegkór
klinika igazgatója, az igazságügyi orvosi tanács és a törvénysz
orvosi vizsgálóbizottság elnöke, a Lipót-rend lovagkeresztjének és
vöröskereszt hadiékítményes tiszti díszjelvények tulajdonosa, az 01'\

közegészségügyi tanács rendes tagja, a budapesti kir. orvosegyesület ve
másodelnöke. a nemzetközi büntetőjogi egyesület magyar csoportjám
alelnöke, a párisi Societé de Psychiatrie és a Société clinique o
Médecine Meatale külföldi tiszteletbeli, a bécsi Verein für Psychiatr\
und Neurologie és a Societa Freniatrica Italiana levelező-tagja, (Nyil
vános rendkivüli tanárrá 1892. évi február hó 9-én, nyilváno
rendes tanárrá 1902 január hó 6-án neveztetett ki.) VII, Rák6czi-ú

8/a . sz. Meghalt: 1924 X. 9-én.
Szentlőrinezi LIEBERMANNLE6 orvosdoktor, m. kir. udvari tanácsos

a közegészségtan nyilvános rendes tanára, a közegészségtani intézet
igazgatója, a Legfelsőbb Elismerés tulajdonosa, a Ferenc József rend
csillagos középkeresztese, a Lipót-rend és a Ill. osztályú vaskoróna-

rend lovagja, a vöröskereszt hadiékítményes tiszti díszjelvényének
tulajdonosa. Az Orsz. Közeg. Tanács másodelnöke, a Budapesti kir,
Orvosegyesület volt elnöke, az egyetem orvosi karának volt dékánja
és prodékánja. Az állandó felülbíráló tanács és a kisérletügyi tanács
tagja, a bécsi .cs. és kir. Orvosegyesület levelező és több más
külföldi egyesület rendes és tiszteletbeli tagja. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1902 január 15-én.) VIll., Eszterházy-utca ' 9. sz

BÁRSONYJÁNOSm. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor. az elméleti
és gyakorlati szülészet és gynaekológia nyilvános rendes tanára, i l

szülészeti mütéttan magán tanára, az I. sz. női klinika igazgatója
a Lipót-rend lovagkeresztjének tulajdonosa. (Nyilvános rendes tanárré
kineveztetett 1903 február 21-én.) IV., Múzeum-körút 33. sz.'

GR6sz EMIL orvosdoktor. m. kir, udvari tanácsos, az elméleti é~
gyakorlati szemészeb nyilvános rendes tanára, az I. sz. egyetem
szemklinika igazgatója, a Lipót-rend lovagkeresztjének, a Ferenc Jözseí
rend csillagos középkeresztjének és hadiékítményes tiszti keresztjének
a vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének, a szász kir. Albrecht-
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rend csillagos középkeresztjének, a porosz korona-rendjel ll. osztályának

tulajdonosa, a németalföldi Oranje-N assau-rendjel commandeurje, a fran-

cia Légion d'Honneur tisztje, a porosz vöröskereszt U. és Ill. osztályának

tulajdonosa, az orvostudományi kar volt dékánja. (Nyilvános rendkívüli

tanárrá kineveztetett 1900 június 23-án, nyilvános rendes tanárrá

1905 augusztus hó 12-én.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII" Baross-utca 10. sz.

PREISZ RUGó, 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, az egyetem orvosi karának volt dékánja, a Ferenc József

rend középkeresztese, a vöröskereszt hadiékítményes tiszti díszjelvé-

nyének tulajdonosa, a francia nMérite agricole" tiszti keresztese. (Réndes
tanárrá kineveztetett 1906-ban.) VII!., Rákóczi-tér -6. sz.

Bókai BÓKAYJÁNOS orvosdoktor, m. kir. udvari tanácsos, a

Lipót-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a gyermekorvostan nyilvános

rendes tanára, a Stefánia-gyermekkórház igazgató-főorvosa. (Nyilvá-

nos rendkivüli tanárrá kineveztetett 1901 június 4-én, nyilvános rendes

tanárrá 1907.) VIlI., Szentki1'á lyi-1ttca 2. sz.

Báró KORÁNYI SÁNDOR orvosdoktor. a belgyógyászat nyilvános

rendes tanára, a IlL sz. belklinika igazgatója, a hadiékítményes Ferenc

. József rend tiszti keresztjének, a magyar vöröskereszt hadiékítményes

tiszti jelvényének és a porosz vöröskeresztVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn . és Ill. osztályú disz-

jelvényének tulajdonosa. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett

1900 június 23-án, nyilvános rendes tanárrá 1907-ben.) IV., Vdczi-

utca 42. sz.
ROÓR KÁROLYorvosdoktor, a szemészeb nyilvános rendes tanára

a II. sz. szemklinika igazgatója, az orvostudományi kar volt dékánja,

(A . kolozsvári kir, magyar tudományegyetem nyilvános rendes tanárává

1894 augusztus 13-án, a budapesti kir, magyar tudományegyetem nyil-

vános rendes tanárává 1908 június 18-án kelt legfelsőbb elhatáro-

zással neveztetett ki.) IX., Boraros-tér 3. sz.

NÉKÁMLAJOSorvosdoktor, a bőr- és nemi kórtan nyilvános rendes

tanára, a bőr- és nemi kértani klinika igazgatója, a Ferenc József rend

é:l a vöröskereszt hadiékítmény es tiszti keresztjének tulajdonosa.

(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1910-május 26-án.) IV., Kossuth

Lajos utca 2. sz.
TELLYESNICZKYKÁLMÁNorvosdoktor. az anatómia nyilvános rendes

tanára, a második anatómiai intézet igazgatója, az orvostudomány.

kar e. i . jegyzője. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1911 január

4-én.) IX., Tűzoltó-utca 58. sz. .
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BUDAYKÁLMÁNorvosdoktor. műtőorvos, a kérbonctan és kör-

szövettan nyilvános rendes tanára, az 1. sz. kórbonctani és kérszövet-

tani intézet igazgatója, az orvostudományi kar volt dékánja, a kolozs-

vári m. kir. Ferenc József tudományegyetem orvosi karának vclt

dékánja. (Kineveztetett a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudomány-

egyetem nyilvános rendes tanárává 1896 június 6-án, a budapesti m

kir. tudományegyetem nyilvános rendes tanárává 1913 december

17-én.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL, Krisfdinarkiyrút 91. sz.

KROMPECHERŐDÖN orvos doktor, a kérbonctan és kérszövettan

nyilvános rendes tanára, a II. sz. kérbonctani és kórszövettani intézet

igazgatója, az orvostudományi karnak volt dékánja. (Kineveztetett

ülésjog nélküli nyilvános rendkivüli tanárrá 1912 május' 2-án, nyil-

vános rendes tanárrá 1913 december 17-én.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Ménesi-út 19. sz.

Osurgói báró KÉTLY LÁSZLÓ orvosdoktor, a belgyógyászati dia-

gnosztika nyilvános rendes tanára, a II. sz. belgyógyászati klinika

igazgatója, a hadiékítményes Ferenc József rend tiszti keresztjének és
a magyar vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének birtokosa.

(Kineveztetett ülésjog nélküli nyilvános rendkivüli tanárrá 1912 május

2-án, nyilvános rendes tanárrá 1914 május 30-án. (VIII., Szentkit'á lyi-

utca 13. sa.
Eperjesi KUZMIK PÁL orvosdoktor, a sebészet nyilvános rendes

tanára, a II. sz. sebészeti klinika igazgatója, a Ferenc József rend

hadiékítmény es tiszti keresztjének, a magyar vöröskereszt hadi ékít-

ményes tiszti jelvényének birtokosa. (Nyilvános rendkivüli tanárrá

kineveztetett 1909 április 14-én, nyilvános rendes tanárrá 1914 július

4-én.) IV., Múzeum-körút 37. sz.
Verebélyi V EREBÉLY TIBOR orvosdoktor, a sebészet nyilvános

rendes tanára, az 1. sz. sebészeti klinika igazgatója. (Kineveztetett

nyilvános rendes tanárrá 1914 július 4-én.) IV., Korona-uiea 3. S-Z.

KENYERES BALÁZS orvosdoktor, a törvényszéki orvostan nyil-

vános rendes tanára, az orvostudományi kar volt jegyzöje s volt

dékánja, az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a

kolozsvári egyetem volt rektora és orvosi karának volt dékánja.

(Kolozsvárra nyilvános rendkivüli tanárnak kineveztetett 1894 augusztus

27-én, nyilvános rendes tanárnak '1896 március '15-én. Budapestre

nyilvános rendes tanárnak kineveztetett 1915 szepteriiber l-én.) IX.,
Üllői-út 93. sz.

V ÁMOSSYZOLTÁN orvosdoktor, a gyógyszertan nyilvános rendes

tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója, az orvostudományi kar volt

dékánja és volt jegyzöje. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá
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1914 szeptember 5-én, nyilvános rendes tanárrá 1917 február 2-án.) I.tvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MányolrJi-út8. sz.
BÁLINTREZSÖ orvosdoktor, a belgyógyászat nyilvános rendes

tanára, az 1. sz. belklinika igazgatója. (Kineveztetett 1914 február
2-án.) VII!., Sándor-tér 3. sz.

SCHAFFERKÁROLYorvosdoktor. a központi idegrendszer ép- és
kórszövettanának nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett nyilvános
rendkívüli tanárrá 1912 április 15., rendes tanárrá 1918 december
31.) lV., Kálvin-tér 4. sz.

KREPUSKAGÉZAorvosdoktor, a fülgyógyászat nyilvános rendes
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31.)
VII!., Reviczky-utca 4. sz. '

HÁRI PÁL orvosdoktor. az élet- és kórvegytan nyilvános rendes
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31.)
V., Nagykorona-tttca 16. sz.

TÓTHISTVÁNorvosdoktor, a szülészet és nőgyógyászat nyilvános
rendes tanára, a II. sz. női klinika igazgatója. (Kineveztetett 1919
november hóban.) VIII., József-körút 37-39. sz.

Sófalvi ILLYÉSGÉZAorvosdoktor, az urológia nyilvános rendes
tanára, az urológiai klinika igazgatója. (Kineveztetett 1920 július 16.)
IV., Ferenc József rakpOlrt 24. sz.

JAKABHÁZYZSIGMONDorvosdoktor. a gyógyszerismeret nyilvános
rendes tanára, a gyógyszerismei és méregtani intézet igazgatója.
Az orvostudományi kar volt jegyzője és e. i. dékánja. (Kineveztetett
nyilvános rendes tanárrá a kolozsvári egyetemhez 1913 július 11., a
budapesti egyetemhez 1920 november 1.) VII!., Űllői-út 36. sz.

SZABÓJÓZSEForvosdoktor, a stomatológia nyilvános rendes tanára.
a stomatológiai klinika igazgatója. (Kineveztetett 1921 november 1.)
VIII., József-kö:út 37--39. sz.

FARKASGÉZA orvosdoktor. az élettan nyilvános rendes tanára,
az élettani intézet igazgatója. (Kinevestetett 1922 január 12.) VIII.,

József~utca 25. sz.
Kakasfalvi LÉNÁRTZOLTÁNorvosdoktor, azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '- és gégegyógyászat

nyilv. rendkívüli tanára. (Kineveztetett 1925. április hó.) V!. Ferenc

József-rakpart 25. sz.ONMLKJIHGFEDCBA

N yu ga lm azo tt n y ilv án o s ren d e s tan á rok .

Csurgói báró KÉTLYKÁROLYm. kir. udvari tanácsos, a Szent
István rend kiskeresztese, orvosdoktor, a gyakorlati belgyógyászat
nyug. nyilvános rendes tanára, az 1. sz. belklinika volt igazgatója, a
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kir. magy. tudományegyetem volt rektora. (Nyilvános rendes tanárrá

kineveztetett 1889-ben, nyugalomba vonult 1913 október 1-én.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV1II.,
Szentkirályi-utca 13. sz.

TAUFFERVILMOSm. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoktor, szülész-

mester, a szülészet és nőgyógyászat nyug. nyilvános rendes tanára, aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I i . S7. női klinika volt igazgatója. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-

tetett 1881-ben, nyugalomba vonult 1918 szeptember 1-én.) VllJ.,

SándM"utca 10. sz.

DOLLINGERGYULA m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor, agyakor-

lati sebészet nyug. nyilvános rendes tanára, a Ferenc József rend hadi-

ékítmény es középk eresztj ének, a Signum laudis, a magyar vöröskereszt

hadiékítményes elsőosztályú díszjelvényének, a porosz II. és Ill. oszt.

vöröskeresztes jelvénynek, a Szent Száva rend középkeresztjének

birtokosa. Nyilv. rendes tanárrá kineveztetett 1898 február 16-án.

Nyugalomba vonult 1919 november 1-én.) V1I., Rákóczi-út 52. sz.

Nyugalomba vonult címz, és jelléges rendkívüli tanárok.

Szentgyörgyi báró MULLERKÁLMÁN orvos-sebészdoktor, szülész-

mester, a hasbetegségek kőr- és gyógytanának magántanára, nyilvános

rendkívüli tanári címmel és jelleggel, a főrendiház tagja, c. miniszteri

tanácsos, a Ferenc József rend csillagos középkeresztese, a francia

becsületrend középkeresztese, a német királyi koronarend csillag os

középkeresztese, a németalföldi Oránia-Nassau-rend nagy tiszti keresz-

tese. IV., Váczi-utca 8. sz.
VEREBÉLY LÁSZLÓ orvos-sebésztudor, szülészrnester, műtő, volt

magántanár sebészi műtéttanból, a Ferenc József rend tiszti kereszt-

jének és a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. díszjelvényének tulaj-

donosa. Nyugalomba vonult címzetes rendkívüli tanár. lV., Korona-

herceg-utca 18. sz.

Címzetes rendkívüli tanárok.

Szepeshelyi HUTYRAFERENC m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor,

az állat járvány tan, állategészségügyi rendészet és hússzemle magán-

tanára, nyilvános rendkivüli tanári címmel, az állatorvosi főiskola rektora

s ugyanott a járványtan és a törvényszéki állatorvostan nyilvános

rendes tanára, a Ferenc József rend középkeresztese, a Ill. osztályú

vaskorona-rend és a II. oszt. polgári hadi érdemrend tulajdonosa, a

II. oszt. porosz korona-rend, a II. oszt. szász kir. Albrecht-rendés a

román korona-rend nagy tiszti keresztjének tulajdonosa, a francia

"Mérite agricole" tiszti keresztese. V11.,. Rottenbiller-utca 23-25. sz.
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ERŐSS GYULA orvosdoktor. a gyermekgyógyászat magántanára,

nyilvános rendkívüli tanári címmel.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Mikszáth Kálmán tér 2. sz.

Meghalt 1925-ben.

TERRAY PÁL orvosdoktor, a mellkasi szervek kór- és gyógy-

tanának magántanára, nyilvános rendkivüli tanári címmel. VIIl.,

Múzeum-utca 9. sz.
SZÉKELYÁGOSTON orvosdoktor, a fertöző betegségek kísérletes

kór- és gyógytanának magántanára, rendkívüli tanári címmel. IX.,
Knézits-utca 15. sz.

TOROK LAJOS orvosdoktor. a bőr- és nemi kórtan tanára, nyilvános

rendkivüli tanári címmel. V., Alkotmány-utca 7. sz.

DONATHGYULA orvosdoktor. az idegkórtan és gyógytan magán-

tanára, nyilvános rendkivüli tanári címmel. V., Bálvány-utca 4. sz.
Szepesváraljai SARBÓ' ARTuR orvosdoktor, az ídegkörtani dia-

gnosztika magántanára, rendkívüli tanári címmel. v., 4ulich-utca 7. sz

Alsóviszokai GERLÓCZYZSIGMONDorvosdoktor. a hevenyes fer-

tőző betegségek kór- és gyógytanának magántanára, egészségügyi fő-

tanácsos; a magyar vöröskeresztONMLKJIHGFEDCBAII . oszt. hadiékítrnényes díszjelvényé-

nek, a porosz vöröskereszt Ill. oszt. díszjelvényének és a német lovag-

rend Marianer keresztjének tulajdonosa. IV. Apponyi-tér 1. sz.
BLASKOVICSL:Á.SZLÓorvos doktor, .a szemészéti műtéttan magán-

tanára. VII!., Szentkirályi-u. 51. sz.

BORSZÉKYKÁROLY orvosdoktor. a sebészi műtéttan magántanára.

VII!., Józse(-lWrút 53. sz.

ALAPY HENRIK orvosdoktor. a húgyszervek sebészetének magán-

tanára. V., Honvéd-utca 3. sz.
PÓLYAJENŐ orvosdoktor, a Szent István kórház főorvosa, a sebészeti

anatómia és a hassebészet magántanára. V., Arany János utca 29. sz.

VAS BERNÁT orvosdoktor, a mikroszkópiai és kémiai diagnosz-

tika magán tanára. V., Lipót-lWrút 11. sz.

HŰLTL HŰMÉR orvosdoktor, a sebgyógyítás magántanára. IV.,

Ferenc József rakpart 23. sz.

WINTERNITZ ARNOLD orvosdoktor, a sebészeti kértan és dia-

gnosztika magán tanára. VII!., József-utca 12. sz.

KÖRÖSY KORNÉL orvosdoktor, az általános élettan magántanára,

V!., Lendvay-utca 25. sz.

RANSCHBURGPÁL orvosdoktor, az orvosi pszichológia magéntanára,

IV., Bécsi-utca 1. sz.

BENEDIKT HENRIK orvosdoktor, az alkati betegségek kór- és

gyógytanának magántanára, V., Sas-utca 25. sz.
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GYŐRY TIBOR orvosdoktor. az orvostörténelem rnagántanára,

nun. tanácsos.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Sándor-tér 3. sz. '

SCHOLTZKORNÉL orvosdoktor. a 5zemészeti diagnosztika magán-

tanára. VIIL, Mária-utca 46. sz.

HORVÁTHMIHÁLYorvosdoktor. az.orthopedia magántanára. VIIL,

Baross-utca 28. sz.

KOPITS JENŐ orvosdoktor, az orthopedia magántanára. VIL, Nyár-
utca. 22. sz. '

MAGYARYKOSSA GYULA orvosdoktor. a méregban magántanára.

rII., Rottenbiller-utca 23. sz..
MATOLCSYMIKLÓSorvos doktor és gyógyszerészdoktor, a gy?gysze-

részettan tanára, az egyetemi gyógyszertár vezetője. VIIL, Üllői-út,26. sz.
LOVRICHJÓZSEF orvosdoktor, a szülészeti műtéttan magántanára. ,

IV., Kecskeméti-utca 2. 'sz.

HABERERNJ. PÁL orvosdoktor, m. kir, udv. tanácsos, a csont- és

fzületi sebészeti bántalmak érs urológiai sebészet magántanára. IV.,
Mária Valéria utca 5. sz.

RIHMER BÉLA orvosdoktor, a húgy- és ivarszervek sebészetének

magántanára. TV., Egyetem-utca 3.

KELEN BÉLA orvosdoktor. az "Aktinotherapia" címü tárgykör

:magántanára. A Központi Röntgen intézet igazgatója,. VIlI:, Horánszky-

utca 3. szám. ,
TORDAY FERENC orvosdoktor, a gyermekgyógyászat,' különös

tekint~ttel a csecsemők kor- és gyógyt~nára, magántanára, az állami

gyermekmenhely főorvosa, VIlI., Üllői-út 14. sz.

TÖRÖK BÉLA orvosdoktor, a fülsebészet magántanára. IP ., Haris-
,bazár 3. sz..

ifj. szentlőrinczi LIEBERMANNLEÓ orvosdoktor.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ~szemészet"

című tan magéntanéra, a székesfővárosi Szent Rókus központi köz-

kórház szemész-főorvosa, a Ferenc József rend lovagja, a II. oszt.

vöröskereszt díszjelvény tulajdonosa. IV., Veres Pálné utca 34. es,

DOLLINGER BÉLA orvosdoktor. ,a testegyenészet magántanára.

.az 1 sz. sebészeti klinika tanársegéde. Megerősíttetett : ] 915 március '

13-án 23.959/1915. vkm. sz. alatt. VIIL, Mária-utca 32. sz.

llegbü,ott előadó.

Dr. FÁY ALADÁRm. kir, munkaügyi és népjóléti minisztériumi

" ..államtitkár, a szociális higienia megbízott előadója.

Magántanári képviselők.

PÉTERI IGNÁCés GUSZMANNJÓZSEF.
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LICHTENBERGKORNÉL orvosdoktor. az elméleti és gyakorlati fü l-

gyógyászat magántanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Nádm'-utca 31. sz. '

STERN SAMU orvosdoktor, a Ferenc József rend lovagja, a fizi-

kális vizsgálati módszerek magántanára. V., Nagykorona-utca 20. sz.

FRANK ŐDÖN orvosdoktor. az emberi járványok magántanára,

v., Falk 111iksa utca 13. sz.
BARTHA GÁBOR orvosdoktcr. 'a csont- és Izületi sebészéti bán-

talmák kér- és gyógytanának magántanára. IV., Kecskeméti-utca 4. sz.

NÉMAI JÓZSEF orvosdoktor. a gyakorlati orr- és gégetükrözés

magántanára. v., Sas-utca 11. sz.

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

oltás elmélete és gyakorlata magántanára, a Ferenc József rend lovagja,

a vöröskereszt hadidíszítményes tiszti díszjelvényének ésa JI. oszt.

polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa. VIII., Főherceg Sándor utca 27. sz.
Magyarteleki FELEKY RUGÓ orvosdoktor, műtő, a férfi iv ar-

és hűgyszervek bántalmainak kór- és gyógytana magántanára. VI.,

Andrássy-úi 45. sz.

ÜKOLICSÁNYI-KuTHYDszsö orvosdoktor, a

kIimatologia, nemkülönben a tüdővész kór- és

tanára, kir. tanácsos. VI!., Kertész-utca 6. sz.

DIEBALI,A GÉZA orvosdoktor. a vér-, vese- és anyagcserebeteg-

ségek kér- és gyógytanának magán tanára. IV., Kecskeméti-utca 11. sz.

FRIEDRICHVILMOS orvosdoktor. az ipari megbetegedések kőr- és

gyógytanának magántanára. IV., Kossut7~ Lajos utca 4. sz.

ANTAL JÁNOS orvosdoktor udvari tanácsos, a fogászati kör- és

gyógytan magántanára. IV., Pá? 'isi-utc(t 1. sz.

TEMESVÁRYREZSÖ orvosdoktor. m, kir, udvari tanácsos, a szülé-

szeti propedeutika magántanára, a vöröskereszt II. oszt. hadiékít-
ményes diszjelvényének és a Corona d'Italia tiszti keresztjének tulaj-

donosa. VII., Erzsébet-körút 32. sz.

WENHARDT JÁNOS orvosdoktor, a belső betegségek általános

kórtanának magántanára. VIII., József-körút 43 .. sz.

MINICH' KÁROLY orvosdoktor, az erőszakos halálnemek törvény-

széki orvostanának magántanára. VL, Nagy' János-utca 12. sz. '

HASENFELD ARTUR' orvosdoktor. ::Ji vérkeringési .szervek meg-

betegedései kér- és gyógytanának magántanára, V., Honvéd-utca 18. es.

KqLLARITS JENŐ orvosdoktor, az idegkértan magántanára. VIII.,

Főherceg Sándor utca 17. sz.

hydrotherapia és

gyógytana magán-

29'
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RASKAY DEZSÖvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvos doktor, közkórházi rendelőorvos, a húgy-

és ivarszervi bántalmak klinikai diagnosztikájának magántanára. V.,
Arany János utca 9. sz.

MANNINGERVILMOS orvosdoktor, a sebészéti propedeutika magán-

tanára. VII!., József-utca 2. sz.

NÉMETH ÖDON orvosdoktor. a törvényszéki elmekértan és lélek-

tan magántanára, a Ferenc József rend lovagja. VI., Izabella-utca 84. sz.

Kovxcs JÓZSEF orvosdoktor. a mellűri szervek betegségei kór-

és gyógytanának magántanára. VII!., Rökk Szilárd utca 31. sz.

PAUNZ MÁRK orvos doktor, azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '- , torok- és gégebetegségek

kér- és gyógytanának magántanára. V., Gizella-tér B. sz.

Szalöki NAVRATILDEZSÖ orvosdoktor, az 0 1 '1 '- és gégesebészet

magántanira, a' hadiékítményes Ferenc József rend lovagkeresztese,

a hadiékítményes vöröskeresztes tiszti jelvény tulajdonosa. IV., Váczi-

utca 40. sz.
RITOÓKZSIGMONDorvos doktor, a szív- és véredényrendszer magán-

tanára. VII!., Baross-utca 59. sz.

JUBA ADOLF orvosdoktor. az iskola-egészségtan magántanára.

VIl., Damjanich-utca 52. sz.

BENCE GYULA orvosdoktor, a belorvosi diagnosztika magán-

tanára, a hadiékítmény es Ferenc József rend lovagkeresztjének, és a

vöröskeresztONMLKJIHGFEDCBAII . oszt. hadiékítményes tiszteletjelvényének tulajdonosa.

V., Zrinyi-utca 1. sz.
TORDAYÁRPÁD orvosdoktor, a vér- és anyagforgalom betegségei

magántanára. IX., Üllői-út 3. sz.

FRIGYESI JÓZSEF orvos doktor, a nögyógyászati műtéttan mag~-

tanára. IV., Váczi-utca 40. sz.
ENGELKÁROLYorvosdoktor. a vér és anyagcsere betegségeinek és a

belgyógyászati diagnosztika magántanára. IV., Kigyó-tér 4. sz.
.GUSZMANNJÓZSEF orvosdoktor. a bőr- és nemi kértani diagnosztika

magán tanára. VIlI., József-körút 65. sz.
SALAMONHENRIK orvosdoktor, az odontotechnika magántanára.

IV., Eskü-út 6. sz.
WENCZEL TIVADARorvosdoktor. "a szülészet pathologiája, külö-

nős tekintettel a szűk medencék tana és therapiájára" című tárgykör

magántanára. IV., Molnár-utca 7. sz.
TORNAI JÓZSEF orvosdoktor. a vérkeringés betegségeinek magán-

tanára. VI!., Erzsébet-körút 1. sz.

DALMADYZOLTÁN orvosdoktor. a fizikai gyógymódok magán-

tanára. VII!., Fo"hercegSándor utca 26. sz.
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, GERGŐ IMRE orvosdoktor,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf .L sebészéti diagnosztika és vizsgálati

módszerek magántanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ferenc József rakpar! 17. sz.

FLESCHARMINorvosdoktor. a csecsemők betegségei kór- és gyógy-

tanának .magántanére, V., Vilmos császár út 36. sz.

SCHMIDLECHNERKÁROLYorvosdoktor, gyögyszerészmester, gyógy-

szerészdoktor. a "diagnostikus módszerek fl, nőgyógyászatban és szülé-"

szethen ". címü tan magántanára. IV., Kecskeméti-utca 11. sz.

REJTŐ SÁNDORorvosdoktor, a "fülgyógyászat, különös tekintettel

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

7cörút34. sz.

LOBMAYERGÉZA orvosdoktor. műtőorvos, a "sebészeti műtéttan"

magántanára, a hadiékítményes legfelsőbb elismerés, a magyar vörös-

kereszt .hadiékítményes II. oszt. tiszti kereszt, a török Liakat-érem

és a vasfélhold birtokosa, az olasz Korona-rend lovagja. V., Gróf

Károlyi utca 22. sz.
Dr. FREY ERNŐ orvosdoktor, "az agybántalmak kórtana és

kórboncolástana" című tárgykör magántanára. VI., Andrássy-út 72. sz.

GOZONYLAJOS orvosdoktor, "a bakteriológia váltogatott fejeze-

tekben" c ím ű tárgykör magántanára. IV., Semmelweiss-utca 4. sz.

TÓVOLGYI ELEMÉR orvosdoktor, az "orr- és gégegyógyászat"

e ím ű tárgykör magántanára. VIn., József-körút 31/b. sz.

POLYÁK LAJOS orvosdoktor, az "orr-, garat-, gége- és légcső-

betegségek kór- és gyógytana" című tárgykör magántanéra, IV.,

Kaplony-utca 3. sz.
SAFRANEKJÁNOS orvosdoktor, az "orr-, garat- és gégebajok kór-

és gyógytana" eímű tárgykör magántanára. VIII., Józ,sef-körút 52. sz.

FISCHER ALADÁR orvosdoktor, na sebészeti megbetegedések a

gyermekkorban" c ím ű tárgykör magántanára. VII., Rákóczi-út 20. sz.

.ÁDÁM LAJOS orvosdoktor, "a zsigerek sebészete" eímü tárgykör

magántanára, a magyar vöröskereszt-egyesület hadiékítményes II. oszt.

díszjelvényének, a bolgár Pour le Mérite Oivile tiszti keresztjének és a

bolgár vöröskel'eszt tisztikeresztjének tulajdonosa. IV., Múzeum-körút
31. sz.

POLLATSCHEKELEMÉRorvosdoktor. "a felső légutak diagnostikája

és gyógytana " c ím ű tárgykör magántanára. VI., Eötvös-utca 6. sz.

. BÓKAY ZOLTÁN orvosdoktor. "a gyermekorvoslástani semiotika

és diagnostika" e ím ű tárgykör magántanára. VIn. Gólya-utca 48. sz.

UNTERBERGRUGÓ orvosdoktor, "a húgy- és férfiivarszervi bantal-

mak kér- és gyógytana " c ím ű tárgykör magántanára. V., Vadász-utca

33. sz.
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GRÓSZ GYULA orvos doktor; "a gyermekgyógyászat" magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V., Rudolf-rakpart 2. sz.

BENCZUR GYULA orvosdoktor. "a belbetegségek physikalis és

diaetas gyógymódjai" címü tárgykör magántanára. Seent GeUét·t fürcZó.

MUTSCHENBACHER TIVADAR orvosdoktor, a "sebészeti műtéttan"

. magántanára. VII!., Baross-utca 21. sz.

PÉTERI IGNÁc orvosdoktor, "a csecsemőkor megbetegedései; leülönős

tekintettel az újszülöttek betegségeire" című tárgykör magántanára.

VIlI., József-körút 35. sz.

OBÁL FERENC orvosdoktor. "a sérülések sebészete" magántanára.

,VII!., üaői-útqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA34. sz.

MOLNÁR BÉLA orvosdoktor. "az emésztőszervek és az anyagcsere

pathologiája és klinikája" címü tárgykör magántanára. V!., Vilma

kit'á lynő út :20!ct. sz.

MEZŐ BÉLA orvosdoktor. "a húgyszervek sebészeti megbetegedése"

cím ű tárgykör magántanára. VII!., Baross-utca 57. sz.

JOHAN BÉLA orvosdoktor. "a kórszövettan" magántanára.JIHGFEDCBAL , Kelen-

1{egyi-út 33. sz.

DITRór GÁBOR orvosdoktor, a "szemészeti diagnosztika" eímű

tárgykör magántanára.

UDVARHELYI KÁROLY orvosdoktor, "a fülbetegségek kér- és gyógy-

tana " cím ű tárgykör magántanára. VII!., Baross-utca 41. sz.

JANKOVICH LÁSZLÓ orvosdoktor. "a törvényszéki bonctan" magán-

tanára. L , Márvány-utca lQ . sz.

, HENSZELMANN . ALADÁR orvosdoktor. "a Röntgen-diagnosztika"

magántanára. lJf.iskolc.

ERTL JÁNOS orvosdoktor. "a képlőműtétek tana" magántanára.

VII!., József-körút 67. sz.

VERZÁR GYULA "a fülbetegségek kór- és gyógytana" magán-

tanára. IV., Kecskeméti-u. 2.

LIP1'ÁK PÁL· "a gyógyszerészismereti vizsgálatok" magántanára.

X., Einok-u: 22. sz. -

SCHMID'f FERENC "a szív és vérereknek bajai és ezek orvoslás-

tana, különös tekintettel a fizikai orvoslás mödokra" című tárgykör

magántanára. L, Ménesi-íd 37.

FEKETE SÁNDOR "a terhesség és szülés élettana" című tárgykör

magántanára. VII!., JJIÚzeum-u. 9 .

CSÉPAI KÁROLY .a belső secretiós és anyagcsere-megbetegedések"

című tárgykör magántanára. VIlI., Ludooiceum-u. 2.
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MÁTHÉ DÉNES naz odontoteehnika" magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., József-

körut 45. sz.

HűTTL TIVADARna. sebészéti diagnosztika" magántanára.

TÓTHFALUSSYIMRE na hasüreg sebészete" címü tárgykör magán-

tanára. VII!.. Barose-u: 23.

Koós AURÉL na gyermeksebészet" című tárgykör magántaná~.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
x., Villányi-út 18.

BAKODY AURÉL "az elmekértani diagnosztika" magántanára.

1. Hidegkuti-út 72.

WINDISCHÖDÖN na nőgyógyászati propaedeutika" magántanára.

MORRELI GUSZTÁV na szájbetegségek diagnosztikája, kör- és

gyógytana" cím ű tárgykör magántanára. IV., Vácei-u. 46.

BALOGH:ERNŐ na fertöző betegségek kórboncolástana és parazito-

lógiája" című tárgykör magántanára. 1. sz. Kérbonctani intézet.

KERN TiBOR naz emésztő rendszer megbetegedéseinek kör- és

gyógytana" című tárgykör magántanára. VII!., Józse(-körut 55-57.

, ROSENTHALJENŐ "a belgyógyászati diagnosztika" magántanára.JIHGFEDCBA
V . , Sas-utca 19.

DARÁNYIGYULA na serológia" magántanára. IV., Városház-u. 10.

KISS FERENC na tájanatómia" magán tanára. 1. sz. anatómiai

intézet.

ANDRISKAVIKTOR "az egészségtaní vizsgáló módszerek" című

tárgykör magántanára. Közegészségtani intézet.

F ABINYIRUDOLF "a gyakorlati elmekértan " című tárgykör magán-

tanára.

NEUBER ERNŐ "a sebészeti diagnosztika" magántanára.

GERLÓCZYGÉZA na vér- és anyagcsere-betegségek" című tárgykör

magántanára.

SZABÓINCE na sebészeti vizsgáló mödszerek" című tárgykör magán-

tanára.

HORVÁTHBÉLA na szemészéti diagnosztika" magántanára.

MILKO VILMOS na sérülések sebészete" magántanára. VIlI.,

József-körut 63.
SZABÓKY JÁNOSna belső gümőkór-megbetegedések kér- és

gyógytana" cím ű tárgykör magán tanára.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d jn n k tn so k .

GYULAYELEMÉR,orvosdoktor a törvényszéki orvostani intézetnél.

BERECZ JÁNOS, orvosdoktor a II. sz. női klinikánál.

KISS FERENC,orvosdoktor az 1. sz. anatómiai intézetnél.

3
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LIPTÁK PÁL, orvosdoktor (1. magántanárok.) a gyógyszerismereti

tanszéknél.

BÓKAYZOLTÁN,orvosdoktorqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. magántanárok) a gyermekgyógyá-

szati klinikánál.

KOROSSY KORNÉL, orvosdoktor (1. címzetes rendkivüli tanárok)

az élettani intézetnél.

LiEHOTZKYSEMMELWEISZKÁLMÁN orvosdoktor. az 1. sz. szülé-

szeti. és női klinikánál.

BARTA ÖDON orvos doktor a II. sz. snatomiai intézetnél.

KARCZAGLÁSZLÓorvosdoktor a IlI. sz. belklinikánál,

BALOGHERNŐ orvosdoktor a II. sz. kérbonctani intézetnél.

IV. Bölcsészettudományi kar.
- Dékán és elnök.

ÁLDÁSYANTAL (1. alább).

Kari jegyző.

SZENTPÉTERYIMRE (1. alább).

Nyilvános rendes tanárok.

FROHLICHIZIDOR, a bölcsészeti tudományok doktora, az elméleti

természettan nyilvános rendes, a kísérleti természettan jogosított

tanára, az elméleti physikai tanszergyüjtemény igazgatója, m. kir.

udvari tanácsos,' a hadi érem tulajdonosa, A glasgowi egyetem tisz-

teletbeli doktora, a M. Tud. Akadémia ig. és rendes tagja, nagy díjának

laureatusa, Ill. osztályának titkára. Az egyetem volt rektora, a böl-

csészettudományi karnak három ízben volt dékánja és öt éven át volt

jegyzője. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1878-ban, nyil-

vános rendes tanárrá 1885-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Eötvös-utca 261c. sz.

SZINNYEl JÓZSEF bölcsészetdoktor, az urál-altaji összehasonlító

nyelvé~t nyilvános rendes tanára, a M. Nyelvtudományi Szeminárium

igazgatója, a bölcsészettudományi karn ak volt dékánja, az egyetemnek

volt rectora és e. i. prorectora, volt kolozsvári egyetemi nyilvános

rendes tanár és ugyanott a bölcsészet-, nyelv- és történettudomanyi

karnak volt dékánja, a M. Tud. Akadémiának ig. és rendes tagja és

1. osztályának titkára, a Szent István Akadémia ig. és rendes tagja.

(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá a kolozsvári egyetemre

1886-ban, nyilvános rendessé 1888-ban, a budapesti egyetemre 1893-

ban.) II., Bimbó-utca 28 .. sz.
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Felső-visói FINÁCZYERNŐ bölcsészetdoktor, a pedagógia nyilvános

rendes tanára, m. kir. udvari tanácsos, a Lipót-rend és a ill. oszt.

vaskorona-rend lovagja, aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt. polgári hadi érdemkereszt tulaj-

donosa, a bölcsészeti kar volt dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes

tagja és I I . osztályának titkára. (Kineveztetett nyilvános rendes

tanárrá 1901 szeptember 27-én.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAttila-utca 67. sz.

MÁGOcsY-DIETZ SÁNDOR bölcsészetdoktor, a növényalaktan és

élettan nyilvános rendes tanára, az egyetemi általános növénytani intézet

és növénykert igazgatója, a bölcsészettudományi kar volt dékánja,

a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkí-

vüli tanárré 1897 szeptember l5-én, nyilvános rendes tanárrá 1901

, október 7-én.) VIII., Illés-utca 25. sz. Az egyetemi növénykertben.

PETZ GEDEON bölcsészetdoktor, anémet nyelvészet nyilvános

rendes tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és jegyzője,

a M. Tud. Akádémia' rendes tagja, a m. kir. Középiskolai ':r:anár-

képző Intézet igazgatója. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá

1896-ban, nyilvános rendes tanárrá 1904-ben.) I, Vár, Úri-utca 42.

KÖVESLIGETHYRADÓ bölcsészetdoktor, a kozmografia . nyilvános

rendes tanára, az egyetemi kozmografiai observatoriumnak, a föld-

rengési observatoriumnak és a kozmografiai szemináriumnak igaz-

gatója, az olasz Korona-rend commendatoreje, a bölcsészeti kar volt /

dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános

rendkivüli tanárrá 1897-ben, nyilvános rendes tanárrá 1904-ben.)

VIlI, ~ököly-út 62. sz.

ANGYALDÁVID bölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történelem

nyilvános rendes tanára, a Történelmi Szeminarium vezető-tanára, a böl-

csészettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes

"tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1909 január 28.) IL,
Hetek-utca 37. sz.

WINKLER LAJOS gyögyszeréasdóktor, a ehemia nyilvános rendes

tanára, az I. sz. chemiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia

rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1902 július

10-én, nyilvános rendes tanárrá 1909 augusztus 2l';én.) VII!.,
Múzeum-körút 4/b. sz.

NÉGYESY LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, az aesthetika nyilvános ren-

des tanára, a Ferenc József rend középkeresztese, az aesthetikai gyűj-

temény igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a Szent István

Akad. rendes tagja és l lI . osztályának elnöke. Kineveztetett : 1 9 1 1

február 19-én.) V111., Sándor-tér 4. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3*
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Krassószékási SIEGESCUJÓZSEF m. kir. udvari tanácsos, pápai

prelátus, a hittudományok, bölcsészet és kánonjog doktora, a román

nyelv és irodalom nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi

kar volt jegyzöje, a magyarországi románok ügyeinek m. kir. kormány-

biztosa, lugosegyházmegyei áldozópap, a lugosi gör. kath. püspöki

szeutezék tanácsosa, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és pro-

dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1910-ben, nyil-

vános rendes tanárrá 1911 július 8-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Veres Pálné utca 12. sz.

FEJÉR LIPÓT bölcaéssetdoktor, a matematika nyilvános rendes

tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános

rendkivüli tanárrá a kolozsvári egyetemre 1911 március 10-én, nyil-

vános rendes tanárrá a budapesti egyetemre 1911 szeptember 6-án.)

v., Falk Miksa utca 15. sz.

KUZSINSZKYBÁLINTbölcsészetdoktor, az érem- és régiségtan nyil-

vános rendes tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és e. i. pro-

dékánja, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ;. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános

rendkivüli tanárrá 1901 oktober 25-én, nyilvános rendes tanárrá 1911

október 3-án, az V. fizetési osztályba 1918-ban.) VIlI., Csepreghy-u 2. sz.

SUTÁK JÓZSEF, a matematika és természettudományok doktora,

a matematika nyilvános rendes tanára, a Szerit István Akadémia.

tiszt. tagja. (Kineveztetett 1912 márciús 21-én.) 1., Horthy Miklósút 65.

ÁLDÁSYANTAL bölcsészetdoktor, a középkori egyetemes' történet

nyilvános rendes tanára, a magyar vöröskereszt hadiékítményes n. oszt.

díszjelvényének és a "Pro Ecclesia et Pontifice" pápai diszkeresztnek

tulajdonosa, a Történelmi Szeminárium igazgatója, a bölcsészettudo-

mányi kar e. i. dékánja, a M. Tud. Akadémia levelező. a Szent Ist-

ván Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá

1912 április 15-én.) 1., Krisztina-körút 123. sz. .

NÉMETHYGÉZA bölcsészetdoktor, a classica-philologia. nyilvános

rendes tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja és 1. osztályának

elnöke. (Kineveztetett a kolozsvári tudományegyetemre 1909. évi

augusztus ho 25-én, a budapesti kir. magyar tudományegyetemre

1912. évi május hó 22-én.) IX., Ferenc-körút 4. sz.

BUGARSZKYISTVÁNbölcsészetdoktor, a chemia nyilvános rendes,

tanára, az egyetemi II. sz. chemiai intézet igazgatója, a M. Tud.

Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá

1913 augusztus 8-án.) IX., Lónyay-utca 7. sz.
MAHLEREDE bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének

nyilvános rendes tanára, az egyptologiai gyűjtemény és a keleti

szeminárium igazgatója, a M. Tud. Akadémja leveleső tagja. (Ki-
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neveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1910-ben, nyilvános rendes

tanárrá 1914 április 28-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Széchenyi-utca 1. sz.

YOLLANDA..RTURBATTISIDLL B. A.. Cantab. bölesészetdoktor, az

angol nyelv és irodalom nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett nyil-

vános rendkivüli tanárrá 1908 január 29-én, nyilvános rendes tanárrá

1914 május 18-án.) VI., Munkácsy-utca 23.

DOMANOVSZKYSÁNDOR bölcsészetdoktor, a művelődéstörténelem

nyilvános rendes tanára, a Magyar Művelődéstörténeti Gyűjtemény

igazgatója, a Történelmi Szeminárium vezető-tanára, a M. Tud. Aka-

démia levelező tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1914

július 16-án.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Attila-utca 13. sz.

BUCHBOCKGuszrxv bölcsészetdoktor, a chemia nyilvános rendes

tanára, az egyetemi lIT. sz. chemiai intézet igazgatója, a M. Tud.

Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá.

1909 augusztus 21-én, nyilvános rendes tanárrá 1914 augusztus

3-án.) IV., Sörház-utca 4. sz.
Kisapsai MÉHELY LAJOS, az általános állattan és összehasonlító

bonc- és szövettan nyilvános rendes tanára, az egyeteini állattani

intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett

1915 szepternber 17-én.) IL, Fő-utca 17. sz.

PAULER ÁKOS bölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános rendes és a

pedagógia jogosított tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Ki-

neveztetett 1915. évben.) 1., Vár, Országház-utca 12. sz.

HEKLER ANTAL bölcsészetdoktor, a művészettörténet nyilvános

rendes tanára, a Múvészettörténeti Gyűjtemény igazgatója, a M. Tud.

Akadémia levelező tagja, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulaj-

donosa. (Kineveztetett 1918 szeptember 18-án.) IX., Erkel-utca 9. sz.

Polyáni 'I'uzsox JÁNOS bölcsészetdoktor, a növényrendszertan

és növényföldrajz nyilvános rendes tanára, az egyetemi növényrend-

szertani és növényföldrajzi intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia

levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1914 ja-

nuár 28-án, nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31-én.) VIlI.,

Főherceg Sándol'-utca ' 6. {sz.
MAURITZBÉLA bölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan nyilvános

rendes tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyil-

vános rendkívüli tanárrá 1914 május 18-án, nyilvános rendes tanárrá

1918 december 31-én.) VII., Thököly-út 79. sz.

PAPP KÁROLYbölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár, az

általános és történeti földtan nyilvános rendes tanára, az egyetemi

földtani és őslénytani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező



38 EGYETEMIALMANACH

tagja, a Szent István Akadémia,rendes tagja és IV. osztályának tit-

kára, a Ferenc József rend lovagja. (Kineveztetett nyilvános rendkí-

vüli tanárrá ,1915 augusztus 31-én, nyilvános rendes tanárrá 1918

december 31-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Ilka-uica22. sz.

HEINLEIN ISTVÁN bölcsészetdoktor, az ókori egyetemes történet

nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett nyilvános renkívüli tanárrá

1915 szeptember 21-én, nyilvános rendes tanárrá 1918 december

31.;.én.) 1., Horthy MiklósJIHGFEDCBAú t 76. sz. '

NÉMETH GYULA bölcsészetdoktor,a török . filológia nyilvános

rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyil-

vános rendkivüli tanárrá 1916 június 27-én, nyilvános rendes tanérrá

1918 december 31-én.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Bercsényi-utca 10. sz.

KORNISGYULA bölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános rendes

és a pedagógia, jogosított tanára, a magy~l' kegyestanítórend tagja,

a M. Tud. Akadémia levelező tagja, az. Orsz, Közoktatási Tanács

alelnöke. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá a pozsonyi egye-

temre 1914 augusztus 26-án, nyilvános rendes tanárrá ugyanoda 191&

május, 21-én, a budapesti egyetemre 1920 október 30-án.) VII1.,
Vas-utca 6. sz.

Csolnokossi- CHOLNOKYJENŐ bölcsészetdoktor, okl. mérnök, az

egyetemes földrajz nyilvános rendes I tanára, az ,egyetemi földrajzi

intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett

1921 március 8-án.) VII1., Gyulay Pál utca 1. sz.

GOMBOCZ ZOLTÁN bölcsészetdoktor, a magyar nyelvtudomány

nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kinevez-

tetett 1921 március 12-én.) 1., Budafoki-út 16-18. sz.

BLEYER JAKAB bölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet nyil-'

vános rendes tanára, a Nemet Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti

Intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, volt m. kir,

miniszter. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre 1908 augusztus 25-én,

a budapesti egyetemre 1911 április 30-án, rniniszteri álIásából egye-

temi tanári állásába visszahelyeztetett 1921 március 15-én.) VII1.,
Mikszáth Kálmán-tér 4. S/!.' '

MELICH JÁNOS bölcsészetdoktor, a szláv filologia nyilvános ren-

des tanára, a M. Tud. Akadémi rendes tagja. (Nyilvános rendes

tanárrá kineveztetett 1921 június 27-én.) VIII., Baross-utca 77. sz.

TANGLKÁROLY bölcsészetdoktor, a kísérleti természettan nyilvá-

nos rendes tanára, az egyetem kísérleti fizikai intézetének igazgatója,

a M. Tud. Akadémia rendes tangja, a Szent István Akadémia rendes

tagja. (Kineveztetett a kolozsvári k. m. Ferenc József tud.-egyetem ren-
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des tanárává 1903 augusztus 24-én, ak. m. József-műegyetem rendes
tanárává 1917 január 27-én, a budapesti k. m. Pázmány Péter
tud.-egyetem rendes tanárává 1921 augusztus 29-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Eszterházy:

utca 7. sz.

RYBARISTVANbölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan nyil-
vános rendes tanára, a gyakorlati fizikai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelezö, a Szent István Akadémia rendes tagja. (Kinevez-
tetett 1922 április 22-én.) VI., Szondy-utca 45. sz.

CSÁSzARELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
nyilvános rendes tanára, az Erzsébet tudományegyetem bölcsészeti
karának volt dékánja, a magyal' irodalomtörténeti intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kinevezte tett az Erzsébet tudo-
mányegyetemre 1918 márciús 14-én, a budapesti egyetemre 1923
május 12-én.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Pouler-uica 4. sz.

BAJZAJÓZSEFbölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyil-
vános rendes tanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. (Kine-
veztetett 1923 május 12-én.) IX., Lónyai-utca 16. sz.

ECKHARDTSÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom
nyilvános rendes tanára, az egyetemi francia intézet igazgatója. (Ki-
neveztetett 1923 május 15-én.) x., Pongrácz-uti á llami házak. P .
ll. 3. sz.

HORVÁTHJÁNos bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
nyilvános rendes tanára, a magyar irodalomtörténeti intézet vezető,
tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. '(Kineveztetett 1923.
augusztus 13-án.) L, Villányi-út 10. se.

KMOSKÓMIHÁLYa hittudományok bekebelezett doktora esztergom-

főegyházmegyei áldozópap, a sémi filologia nyilvános rendes tanára,
a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a Szent István Akadémia rendes
tagja. (Kineveztetett a hittudományi karra 1910 május 18-ári, a böl-
csészeti karra 1923 augusztus 21-én.) Pusztazámor, Fehérmegye.

SZENTPÉTERYIMREbölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan nyil-
vános rendes tanára, a történelmi szeminárium vezető-tanára, a M.
Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett a debreceni egyetemre
1918 szeptember 12-én, a budapesti egyetemre 1923 augusztus
21-én.) IX., Üllői-út 121. sz.

V ÁRIREZSÖbölcsészetdoktor, a elassica-philologia nyilv. rendes
tanára, a classica-phiologiai szeminárium és a görög philologiai mű-
zeum igazgatója, a M. Tud. Akadémia lev elező tagja. (Kineveztetett
az Erzsébet tudományegyetemre 1918 március 10-én, a budapesti
tudományegyetemre 1923 augusztus 23-án.) Szentendre.
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PRŐHLE VILMOS bölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és iro-

dalmak nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1923 szeptember

28-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Casino-utca 1. sz.

GEREVICHTIBOR bölcsészetdoktor, a keresztény archaeologia nyil-

vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Szent

István Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett 1924 november 28-án.)

II., Batfhyány-utca 63. sz.

ZAMBRAALAJOS jogtudományi doktor, az olasz nyelv és iro-

dalom nyilvános rendes tanára, az egyetemi francia intézet vezető-

tanára. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1920 október

23-án, nyilvános rendes tanárrá 1925. március 18-án.) 1., Hwthy

Mildós-út 49. sz.

HÓMANBÁLINT bölcsészetdoktor, az 1526-ig terjedő régebbi kor-

szakra vonatkozó magyar történet nyilvános rendes tanára, a Magyar

Nemzeti Múzeum főigazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja,

a Szent István Akadémia rendes tagja és II. osztályának titkára.

(Kineveztetett 1925. július 2-án.) VIlI., József-körút 37. sz.

SZEKFŰ GYULAbölcsészetdoktor, az újabb - 1526-tól kezdődő -

korszakra vonatkozó magyar történet nyilvános rendes tanára, a M.

Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett 1925. július 2-án.)

1., Ménesi-út 11. sz.

Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár.

FERENCZI ZOLTÁN bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár,

a magyar irodalomtörténet magántanára, felruházva a nyilvános rendes

tanári címmel és jelleggel, a budapesti kir, m. Pázmány Péter

tud.-egyetem könyvtárának nyug. igazgatója, a M. Tud. Akadémia ren-

des tagja és főkönytárnoka. IV., Ferenciek-tere 5. sz.

Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.

KOCH ANTAL a kolozsvári egyetem tiszteletbeli természet-

tudományok doktora, a geológia és palaeontologia nyug. nyilvános

rendes tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja (Kineveztetettnyil-

vános rendes tanárrá 1872-ben a kolozsvári és 1895-ben a, buda-

pesti egyetemre; nyugalomba vonult 1913 szeptemberben.) VIL,

Bethlen-utca 8. sz.

MARGALITSEDE bölcsészetdoktor, a horvát nyelvqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés irodalom,

nyug. nyilvános rendes tanára, a koronás arany érdemkereszt tulaj-

donosa; a pápai Szent Gergely-rend lovagja, a vaskorona-rend lovagja
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a szerb királyi Szent Száva-rend nagykeresztese, a Szent István Aka-

démia rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1895

június Iő-én, nyilvános rendessé 1899 szeptember 20-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZombor,

Bács vlÍlr1negye.

PAUER IMRE sz. mm. és bölcsészetdoktor, a bölcsészet nyug.

nyilvános rendes s a pedagógia jogosított tanára, miniszteri tanácsos.

a bölcsészeti karn ak. volt dékánja, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . Tud. Akadémia tiszt. tagja.

(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1886-ban, rendessé 1889-

ben.) Vácz, Papnövelde-tttca .

KLUPATHY JENŐ bölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan

nyug. nyilvános rendes tanára, a II. sz. fizikai. intézet igazgatója, a

m . oszt. vaskoronarend lovagja, a M . Tud. Akadémia levelező tagja.

(Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanarrá 1903 október 6-án, nyil-

vános rendes tanárrá 1908 január 7-én, nyugalomba vonult 1921

március 31-én.) VII., Rottenbillm··tttca 33. sz:

HEGEDÜS ISTVÁNbölcsészetdoktor, a classica-phiologia nyug. nyil-

vános rendes tanára, a Classica-phiologiai Szeminárium volt igazgatója,

a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem bölcsészet-, nyel v- és

történettudománykarának volt dékánja, a bölcsészettudományi karnak

volt dékánja, a M. Tud. Akadémia Tendes tagja. (Kineveztetett a ko-

lozsvári egyetemre nyilvános rendes tanárrá 1886-ban, a budapesti

egyetemre 1890-ben, nyugdijaztatott 1923 március 31-én.) Orosháza.

Tanya. Torkas nyamló.

BALLAGIALADÁR bölcsészetdoktor, az újkori történelem nyug.

nyilvános rendes tanára, a magyal' történelem és a magyal' rnűve-

lődéstörténet jogosított tanára, az egyetem volt rektora, a bölcsészet-

tudományi karnak volt dékánja, a M . Tud. Akadémia rendes tagja.

(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1883-ban, nyilvános ren-

dessé 1889-ben, nyugdíjaztatott 1924 október 31-én. IX., Kinizsi-

utca 29. sz.

SCHMIDTJ ÖZSEF bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító

nyelvészet nyug. nyilvános rendes tanára, a M . Tud. Akadémia leve-

lező tagja. ;(Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1910-ben,

nyilvános rendes tanárrá 1914-ben, nyugdíjaztatott 1924 december

3I-én.) VIIL, Mátyás-tér 5/b. sz.

BONKÁLÖ SÁNDOR bölcsészetdoktor, a rutén nyelv és iroda-

lom nyug. nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1919 március

19-én.) Nyugdíjaztatott 1924 december 31-én. VIlI., Fo"hn'ceg Sándor

utca 22. sz.
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Helyettes tanárok.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V ÁRI REZSÖ, a classia-philologiai lIT. tanszék helyettes tanára.

(L. nyilv. r. tanárok.)

SZIDAROVSZKYJÁNOS bölcsészetdoktor, a Budapesti Orsz, Tanár-

vizsgálóBizottsághoz szolgálattételre beosztott középiskolai tanár, az indo-

germán összehasonlító nyelvészeb helyettes tanár. x.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzabóky-utca 42. sz.

Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.

THIRRINGGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a demographia címzetes nyil-

vános rendkívü li tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. 1., Kará-

tsonyi-utca 15. sz. Magántanári jogosítása az 1912. év végén megszűnt,

KONEK FRIGYES bölcsészetdoktor, az organikus chemia címze-

tes nyilvános rendkívüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.

ll., Helta i Ferenc utca 31. sz.
BÁNÓCZI JÖZSEF bölcsészetdoktor, ll. filozófia történetének és

propedeutikájának címzetes nyilvános rendkivüli tanára, a M. Tnd.

Akadémia levelező tagja. VIll., JÓzsef-utca53. sz.

CSERÉP JÓZSEF bölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek s a

római állami és magánrégiségeknek címzetes nyilvános rendkivüli

tanára. VIll., József-utca 27. sz. Magántanári jogosítványáróllemondott.

KÚNOS IGNAC bölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom cím-

zetes nyilvános rendkivüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.

VIll., Eszterházy-utca 3. sz.
SZINNYEIFERENCbölcsészetdoktor, a magyal' irodalom történetének

(XIX. század) címzetes nyilvános rendkívüli tanára, a M. Tud. Akadémia

lev elező tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja .ll.,Lánchíd-utca 6.sz.

FILARSZKYNÁNDORbölcsészetdoktor, m. kir. udvari tanácsos, az al-

gologia és a virágos növények morphologiájának címzetes nyilvános rend-

kívüli tanára, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. 1., Budafoki-út 13. sz.

Ifj. TOLDY LASZLÓ, a jogi tudományok doktora, a zenetudomány

címzetes nyilvános rendkivüli tanára. IX., Borarce-tér 6. sz.

HORVÁTH CIRILL bölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtör-

ténet címzetes nyilvános rendkivüli tanára. VIIL, Horánszky-utca

11. sz. Magántanári j ogosítványáról lemondott.

GULYÁSPÁL bölcsészetdoktor, a könyvtártan címzetes nyilvános

rendkivüli tanára, a II., oszt. hadi érdemkereszt tulajdonosa, VIII.,

Solétrom-utca 10. sz.

HORVÁTH JENŐ bölcsészetdoktor, "a legújabbkori történet

1815·től kezdve" cimu tárgykör címzetes nyilvános rendkivüli tanára.

IV., Molnár-utca 29. sz.
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M a g á n ta n á r o k k ép v is e lő i .

GÁRDONYIALBERT (1. magántanárok).

GO~IBOCZENDRE (1. magántanárok).

M a g á n ta n á r o k .

CSUDAY JENŐ bölcsészetdoktor, a magyar történelem új és leg-

újabb kori részének magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Városmajor-utca 42. sz.

Felsőhegyi DEGEN ÁRPÁDorvosdoktor. a phytografia magántanára,

okleveles műtőorvos, m. kir. udvari tanácsos, a II. osztályú polgári hadi

érdemkereszt tulajdonosa, a bolgár nemzeti érdemrend középkeresztese,

az olasz koronarend lovagja s a török Ifthikar-érem tulajdonosa, a M.

Tud. Akadémia levelező tagja. VL, Vilma kirá lyné út 26. sz.

Erzsébetvárosi PATRUBÁNYLUKÁcs bölcsészetdoktor, az örmény

nyelv és irodalom magántanára. 1., Karátsonyi-utca 6. sz.

SCHILBERSZYKÁROLYbölcsészetdoktor, a növények teratologiájá-

nak és pathologiájának magántanára. 1., Ménesi-út 45. sz.

Alsószentmihályfalvi SWMOND ELEK bölcsészetdoktor, a mező-

gazdasági chemia magántanára, műegyetemi nyilv. rendes. tanár. 1.,

Szent Gelléri tér 4. ss.

SZÉKEL~ GYORGY bölcsészetdoktor, a psychologiai módszerek

magántanára. 1., Verbőczy-utca 12. sz.

BRRNÁTSKYJENŐ bölcsészetdoktor, az egyszikű növények magán-

tanára. Hideglcút.

Homoródi ANDERKÓ AURÉL bölcsészetdoktor, a meteorologia

magántanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. IL, BimlJó-utca 9.JIHGFEDCBAs Z .

HARKÁNYIBÉLA báró bölcsészetdoktor, az asztronómia és asztro-
fizika magántanára, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . Tud. Akadémia levelező-tagja. 1., Zita

kirá lyné út 17. sz.

STEINER LAJOS bölcsészetdoktor, a földmágnesség magántanára,

a M. Tud. Akadémia levelező-tagja, ll., Albrecht-út 11. sz.

TÓTH-SZABÓ PÁL bölcsészetdoktor, Magyarország történetének

(1301-1526.) magántanára. 1., Horthy Miklós út 55. sz.

ERDÉLYI LAJOS bölcsészetdoktor, a magyar nyelvjárástan és

mondattan magéntanéra, 1., Gy6ri-út 14. sz.

GYOMLAYGYULA bölcsészetdoktor, az ó-görög filológia magán-

tanára, a m. kir, Erzsébet-tudományegyetem nyilvános rendes tanára, a

M . Tud. Akadémia lev elező-tagja. VIII., Aggtelekirutca 8. sz.

WESZELY ÖDON bölcsészetdoktor, a pedagógia "módszertan" címü

részének magántanára, a m. kir. Erzsébet-tudományegyetem nyilvános
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rendes tanára, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV1.,

Podmaniczky-utca 10. sz.
RADOS GUSZTÁV,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a

Lipót-rend lovagja, a matematika magántanara, műegyetemi nyilvános
rendes tanár, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. IX., Ferenc-körút

38. sz.

ZIMMERMANNÁGOSTONbölcsészetdoktor, ,az emlős háziállatok
összehasonlító anatomiája magántanára, az állatorvosi főiskola nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja. Vll.,JIHGFEDCBAÁ lla t -

orvosi főiskola .

MAUTHNERNÁNDORbölcsészetdoktor, az organikus chemia magán-
tanára. IV., Kecskeméti-utca 13. sz.

SZABÓDEZSÖ bölcsészetdoktor, a Magyar Történelmi Társulat
igazgató-választmányának tagja, Magyarország története (1490~ 1790-ig
magántanára, a m. kir. Tisza István tud.-egyetem nyilvános rendes
tanára. Debrecen, Ká? 'oly Ferenc József-út 17/c. sz.

SZABÓZOLTÁNbölcsészetdoktor, a kétszikű növények alak- és
rendszertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténetének magántanára,
a közgazdasági egyetem ny. rk. tanára, a Szent István Akadémia
rendes tagja. VIlI., Ludoviceum-utca 4. sz.

TOBORFFYZOLTÁNbölcsészetdoktor, székesfőv. főreáliskolai tanár,
az ásványtan magántanára, a Szent István Akadémia rendes tagja.
1., Budafoki-dt 35. sz.

ZEMPLÉNGÉZAbölcsészetdoktor, a szénhidrátok, fehérjék és en-
zimek chemiájának magántanára, műegyetemi nyilvános rendes tanár.
1., H01"thyMiklós út 28. sz. .

WEISERISTVÁNbölcsészetdoktor, a mezőgazdasági analytikai chemia
(élelmiszerek chemiai vizsgálata) magántanára. ll., Kita ibel Pál

utca 4. sz.

IMRE SÁNDORbölcsészetdoktor, a pedagógia magyar nevelés-
történetqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcím ű részének magántanára, a m. kir. Ferenc József tud.-
egyet. nyilvános rendes tanára. 1., Győri-út 13. sz.

WESZELSZKYGYULAbölcsészetdoktor, a radiológiai intézet igaz-
gatója, az anorganikus chemia magántanára. IX., Lónyai-utca 25. sz.

DoBY GÉZA bölcsészetdoktor, a növényélettani chemia magán-

tanára, a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára. 1., Pálya-

utca 15. sz.

TERKÁNLAJOSbölcsészetdoktor, az égitestek pályaszámítása és a
tudományos astrophotometria magántanára. Svábhegy, Mdtyás kirá ly-

út 32. sz.
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GÁRDONYIALBERT bölcsészetdoktor, az oklevéltan magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX., Üllői-út 121. se.

GORKASÁNDORbölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok

anatómiájának és élettanának magántanára, a m. kir. Erzsébet-tudomány-

egyetem nyilvános rendes tanára. VIll., Esterházy-utca 16. sz.

HORGER ANTAL bölcsészetdoktor, a magyar hangtan és azotan

magántanára, a m. kir. Ferenc József tud.-egyetem nyilvános rendes

tanára. Szeged.

BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára.

VIlI., József-utca 5. sz.

BÜCHLER SÁNDOR böleséazetdoktor, a zsidók története Magyar-

országon a XVIII. századig magánbtnára, keszthelyi rabbi. Keszthely

KÉKY LAJOS bölesészetdoktor, a XIX. század magyar irodalom-

történetének magántanára. VIlI., Mátyás-tér 16. sz.

PEKÁR MIHÁLY orvosdoktor. a magasabbrendű emlősök és az

ember élettanának magántanára, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , kir. Erzsébet-tudományegyetem

nyilvános rendes tanára. Pécs.

FÖRSTER AURÉL bölcsészetdoktor, az ókori görög filozófiai iro-

dalom magántanára. IV., Eskü-tér 8. se.

HILLEBRANDJENŐ bölcsészetdoktor, na kőkori emberről, különös

tekintettel a diluvium emberére" címü tudománykör magántanára.

IV., Semmelweis-utca 7. sz.

NAGY JÓZSEF bölcsészetdoktor, a filozófia történetének magán-

tanára, am. kir. Erzsébet-tudományegyetem nyilvános rendes tanára Pécs.

DÁVID LAJOS bölcsészetdoktor, a függvény tan magántanára

1., Budafokirút 53. sz.

KADIe OTTOKÁRbölcsészetdoktor, akarsztgeológia magántanára,

m kir. főgeológus.JIHGFEDCBAV IL, Stefárvia-út 14. sz.

SZÁsz OTTÓ bölcsészetdoktor, a matematika végtelen processzusai

című tárgykör magántanára. IV., V áci-utca 84. sz.

HARASZT!EM:ILbölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet magán-

tanára. IlL, .zöldmáli-út 18. sz.

GOMBOCZ ENDRE bölesészetdoktor, a botanika. történetének

magántanára. 1., Attila-utca 14. sz.

HALTENBERGERMrnÁLY bölesészetdoktor, a morphographia magán-

tanára. 1., Gellérthegy-utca 43. sz.

FEST SÁNDORbölcsészdoktor, a régi angol irodalom történetének

magántanára. 1., Váli-út 4. sz.
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GROSSCHMIDLAJOS bölcsészetdoktor, az algebrai testek elméleté-

nek magántanára, a közgazd. egyetem nyilvános rendes tanára, a

Szerit István Akadémia rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., -Borároe-tér ~. sz.

Ifj. Löczr LAJOS bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia

magántanára, a közgazdasági egyetem nyilvános rendkivüli tanára-

VIlI., Baross-utca 28. sz.

PÚL ÁRPÁD bölcsészetdoktor, "a növények érzékenysége és

mozgása" című tárgykör magántanára. 1., Verpeléti-út 5. sz..

VARGHA DAMJÁN ciszterci rendi áldozópap, böJcsészetdoktor, a

régi magyar irodalom történetének magántanára. 1., Horthy Mildós

út 15/c., 1. em. 30. sz.

MADZSARIMRE bölcsészetdoktor, "az Árpádok korának története

és forrásai" című tárgykör magántanára. 1., Vérmező-utca 16. sz.

FÓGEL JÓZSEF bölcsészetdoktor, "a magyar művelődéstörténet a

XV. és XVI. században" című tárgykör magántanára. VI1., Damjanich-

utca 2S/b. sz. '

HOLUB JÓZSEF, a bölcsészeti és államtudományok doktora, a

diplomatika magántanára, a m. kir. Erzsébet-tudományegyetem nyilvános

rendes tanára. VIII., Mátyás-tér 4. sz.

ABONYI SÁNDOR bölcsészetdoktor, az állatszövettan magántanára.

L, H010thy Miklós út 20. sz.

BOGNÁR CECIL bölesészetdoktor, okleveles középiskolai tanár,

szentbenedekrendi áldozópap, a természettudományok ismerettanának

magántanára. Komárom.

HUSZTI JÓZSEF bölcsészetdoktor, a latin irodalomtörténet magán-

tanára, ~edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm . kir. Ferenc József tud.-egyetem nyilvános rendes ta-

nára. Szeged.

DIVÉKY ADORJÁN bölcsészetdoktor, Lengyelország történetének

magántanára. Varsó.

TÓTH ZOLTÁNbölcsészetdoktor, a középkori magyar hadtörténet

magántanára, nemzeti múzeumi őr. Nemzeti Múzeum.

HAJNAL ISTVÁNbölcsészetdoktor, a latin palaeographia magán-

tanára. IL, Vérmeeó-uica ~4. sz.

GRóH GYULA bölcsészetdoktor, a chemiai-mechanika magán-

tanára, állatorvosi főiskolai rendes tanár, a Szent István Akadémia

rendes tagja. VIII., Rottenbillm"-utca 23.

ZLINSZKYALADÁRbölcsészetdoktor, az irodalmi segédtudományok

magántanára, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . Tud. Akadémia levelező tagja, a Szent István Aka-

démia rendes tagja. VIlI., Nagyfuvaros-utca 23. sz.'
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SCHWARTZELEMÉR ciszterci rendi áldozópap, bölcsészetdoktor,

anémet nyelvjárástan és néprajz magántanára.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHorthy Mildós út

15/c. sz.
DÉKÁNYISTVÁNbölcsészetdoktor, a történetfilozófia magántanára,

a M. Tud. Akadémia levelező-tagja, 1., Asar-utea 10. sz.

SOLYMÓSSYSÁNDORbölcsészetdoktor, a néptudomány (ethnologia)

magántanára, a M . Tud. Akadémia 1evelező-tagja. VII., Mexikói-út 52. sz.

HOLLENDONNERFERENC bölcsészetdoktor, az összehasonlító nö-

vényszövettan magántanára. 1., GYŐ'ri-út 13. sz.

KASTNER JENŐ bölcsészetdoktor, az olasz-magyar szellemi és

irodalmi vonatkozások történetének magántanára, a m. kir. Erzsébet-

tud.-egyetem nyilvános rendkívüli tanára. V., Ujpesti rokpart 3/b sz.

KLEMM ANTAL szentbenedekrendi áldozópap, bölesészetdoktor, a

magyar történeti mondattan magántanára. 'Pannonhalma.

ZOLNAI BÉLAbölcsészetdoktor, az összehasonlító irodalomtörténet,

különös tekintettel a magyar-francia irodalmi érintkezésekre, címü

tudománykör magántanára. IX., Üllői-út 21. sz.

FRÖHLICHPÁL bölcsészetdoktor, a kísérle ti és elméleti fénytan

magántanára, a m. kir. Ferenc József tud.-egyetem nyilvános rend-

kívüli tanára. Szeged.

ZÁVODSZKYLEVENTE bölcsészetdoktor, a XVI-XVIII. századi

magyar müvelődés történetének magántanára. 1., Gy6ri-út 13. sz.

DÁVID ANTAL bölcsészetdoktor, az assyriologia magéntanéra.

11., Betek-utca 37. sz.

PATEK FERENC bölcsészetdoktor, a későbbi középkor történe-

tének magántanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. 1.,

Krisztina-körút 8-10. sz.

CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a sugárzástan magántanára.

1., Orlay-út 9. sz.

BALANYIGYÖRGYbölcsészetdoktor, a legújabbkori egyetemes tör-

ténet magántanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. IV., Váci-

utca 33. sz.

VITÉZ PÁLFI JÁNOS bölcsészetdoktor, az ókori Egyptom kultúr-

története, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra című tárgykör

magántanára. 1., Vincellér-utca 42.

Kosz6 JÁNOS bölcsészetdoktor, a felvilágosodás és a romantika

korának német irodalma. cím ű tárgykör magántanára. X., Pongrác-úti

á llami házak. L. 1. 32. sz.
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MORAVCSIK GYULAbölcsészetdoktor, a középkori görög filológia.

fődisciplinái különös tekintettel a magyar-bizéne érintkezésre eímű

tárgykör magántanára, a Báró Eötvös József Kollégium tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV1.,

Andrássy-út 86. sz.

VENDL MIKLÓS bölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára, a' m.

kir. bánya- és erdőmérnöki főiskola nyilv. rk. tanára. Sopron.

Megbízott előadók.

J UBAADOLF orvosdoktor. orvoskari magántanár, az egészégtan

és az iskolaegészségtan megbízott előadója. VII., Damjanich-utca 52. ss.

JEAN MISTLER D'AuRIOL, a francia nyelv és irodalom megbízott

előadó ja. VIlI., Reviczky-utca 6. sz.

SICILIANO ITALo, az olasz irodalom megbízott előadója.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.,

Ménesi-útJIHGFEDCBAl l .

SCHAUSCHEKÁRPÁD,a természettudományi szakos hallgatók részére

rajzgyakorlatok tartásával megbízott előadó. ll., Zsigmond-utca 11. sz.

KLEINMAYRHUGó, az újabb német irodalom megbízott előadója.

1., Ménesi-út 11. ss.

AURELIEN SAUVAGEOT,a francia nyelv és irodalom megbízott.

előadója. 1., Ménesi-út 11. sz.

Tanítók.

SIMONYIBÉLA, a helyes beszéd technikájának előadására enge-

délyt nyert lektor. VII1., Déry-utca 8. ss.

KÖRÖSI ALRIN kegyes-tanítórendi áldozópap, a spanyol nyelv

egyetemi lektora, a spanyol királyi XII. Alfonz-rend középkeresztes.

tisztje, a Szent István Akadémia rendes tagja. IV., Váci-utca 33. sz.

ABDUL LATIF töröknyelvi lektor. Gödöllő, Király-telep 50.
WAGNER JÓZSEF bölcsészetdoktor, a gyorsírás lektora, VIlI.,

Népszinház-utca 31. sz.

WILIAML. LIVINGSTONE,az angol nyel v Iektora, 1., Mészáros-u. 6. sz.

LINDBERGNILS HERMANN,a svéd nyelv lektora. X . , Héderváry-

uiea 26. sz.
HORVÁTHENDRE bölcsészetdoktor, az újgörög nyelv lektora, 11.,

Lövó'ház-utca J.6/b. sz.

POPOVICSIVÁN,a szerb nyelv lektora. IV., Veres Pálné-u. 17 sz.

NÉMETH SÁNDOR bölcsészetdoktor, a francia nyelv lektora. 1.,

Lágymányosi-utca 7. sz.

BECKER HENRIK bölcsészetdoktor, a német nyel v lektora. 1..
Ménesi-út l i . sz.
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.ÁBRAHÁMAMBRUSpremontrei kanonok, bölcsészetdoktor, az állat-

tani és összehasonlító bonctani intézetnél.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Haránszky-utca 23. sz.

CSÁSZÁRELEMÉR, a gyakorlati fizikai intézetnélqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. magántanárok.)

EKKERT LÁSZLÓ gyógyszerészdoktor, az egyetemi 1. sz. chemiai
intézetnél. VIll., József-körút 48. sz.

MAJER ISTVÁN bölcsészetdoktor, az őslénytani intézetnél. IX.,
Bakáts-tér 9. sz.

NAGY JOLÁN bölcsészetdoktor, az általános növénytani intézetnél.

IV., Magyar-utca 11. sz.

ŰKOLICSÁNYINÉHARMOS ELEONÓRA bölcsészetdoktor, a földrajzi

intézetnél. IV., Veres Pálné utca 26. sz.

PACSU JENŐ bölcsészetdoktor, a II. sz. chemiai intézetnél. IX.,
Rákos-utca 1. sz.

PALIK PIROSKA bölcsészetdoktor, a növényrendssertani intézetnél.

VIlI., Bérkocsis-utca 16. sz.

TÓTH LÁSZLÓ bölesészetdoktor, fizetéstelen adjunktus a törté-

nelmi szemináriumnál. I., Attila-körút Bethlen-udvar.

ZELLER TrnOR, bölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettani intézet-
nél. Vácz.

Tanársegédek.

Báró ANDREÁNSZKYGÁBOR bölcsészetdoktor, fizetéstelen tanár-
segéd a növényrendszertani intézetnél.- IV., Kaas Ioor uieo. 12. sz.

BANDAT HORSZT bölcsészetdoktor, fizetéstelen tanársegéd a föld-

tani intézetnél. I., Be:rcsényi-utca 10. sz.

BICSKEYJ ÖZSEF bölcsészetdoktor, a II. sz. chemiai intézetnél.

Kispest, Pannóniarút 33. sz.

BÚZÁGHALADÁRbölcsészetdoktor, okl. vegyészmérnök. a II. sz.

chemiai intézetnél. VIlI., Eszterházy-utca 16. sz.

ERDEY-GRÚZ TIBOR bölcsészetdoktor, a llI. sz. chemiai inté-

zetnél. VIlI., Szentkirá lyi-utca 10. sz.

ERDŐDY SÁNDORÁRPÁD bölesészetdoktor, az őslénytani intézet-

nél. Il., Apolda-utca 14. sz.

GRYNAEUSISTVÁNbölcsészetdoktor, a matematikai szeminárium-

nál. 11., Pálfy-tér 4. sz.

HORUSI'l'ZKY FERENCZ bölcsészetdoktor, a földtani intézetnél.

VII., Dwmjanich-utca 30. se.

IMRE LAJOS megbízott tanársegéd a radiologiai intézetnél. IX.,

tÍllői-út 113. sz.
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KALOCSAYPÉTER, okl.középisk. tanár, a gyakorlati fizikai inté-
zetnél.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIr., Damjanich-utca 58. sz.

KÉz ANDORbölcsészetdoktor, a földrajzi intézetnél. 1., Jolán-

utca 10. sz.
KUTASSY ENDRE bölcsészetdoktor, a földtani intézetnél. 11.,

Krisztina-körút 31. sz.

MALÁNMIHÁLY,az embertani intézetnél. Vl.L, Garay-utca 26. sz.

MEZŐIMRE,az általános növénytani intézetnél. 1., Krisztina-tér 8. sz.

MÉREI KÁLMÁN,a III. sz. chemiai intézetnél. VI., Virág Benedek-

utca 3. Sz.
MORAVETZKÁROLY okl, középiskolai tanár, a kozmografiai inté-

zetnél. 1., Ménesi-út 11. sz.

MŐDLINGERGUSZTÁVbölcsészetdoktor, az állattani és összehason-
lít6 bonctani intézetnél. Ill., Pacsirtamezó-utca 30. sz.

VITÉZ PÁLFI JÁNOS, a keleti szemináriumnál és az egyptomi
gyűjteménynél (1. magántanárok.)

PIGLER ANDORbölcsészetdoktor, a művészettörténeti gyűjtemény-

nél. V'L, Mozsár~utca 4. Sft.

REICHER'l'RÓBERTbölcsészetdoktor, okl, középisk. tanár, az ásvány-
és kőzettani intézetnél. Vl1., E1'zsébet-körut 56. sz.

SCHULEKELEMÉR gyógyszerészdoktor, az 1. sz. chemiai intézet-
nél. VIlI., Eszterházy-utca 15. sz.

,SOÓS SÁNDORbölcsészetdoktor, a II. sz. chemiai intézetnél. VII1.,

Józse{-körut 82. sz.
UJRELYISÁNDOR,a II. sz. chemiai intézetnél. VII., A.lpár-~ttca 8. sz.

WOLSKY SÁNDOR,az álattani és összehasonlító bonctani intézet-
nél. VIIl., Magdolna-utca 18. sz.

Gyakornokok.

BAY ZOLT.(N, az elméleti fizikai tanszergyűjteménynél.
EGEY ANTAL, a növényrendszertani intézetnél. Eötvös-kollégium·

OSINÁDYGERő,a növényrendszertani intézetnél. IX.,Lónyai-u.27.sz.

KASCSÁKÖDÖN polg. isk. tanár, az általános növénytani intézet-
nél.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Győri-út 13. sz.

MIHALIKLÁSZLÓbölcsészetdoktor, a földrajzi intézetnél.
SZEBELLÉDYLÁSZLÓ,az 1. sz. vegytani intézetnél.
SZl\ffiTNIKISTVÁNokl, 0" 'szmérnök, díjtalan gyakornok, a gya-

korlati fizikai intézetnél. J1i .; ,J jelsőe''(dósor:-utca16. sz.
VAJK MAGDAokI. ISk., tanár ar yakorlati fizikai intézetnél.

Kispest, Aba-utca 7. sz. ~
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, .

EGYETEMI

INrrÉZETEK ÉS GYŰJTEMÉNYTÁRAK.

I. Sze nt e g y ház ..

Gondnok~

Dr. ERNSZT SÁNDOR, apostoli protonotarius, nagyváradi 1. sz.

kanonok, nemzetgyülési képviselő, a Központi Papnevelőintézet kor-
mányzója.

Egyetemi hitszónok.

Dr. TÓTH TIHAMÉRmint helyettes. (1. Hittudományi kar).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Karmester: az állás üresedésben van. - Orgonás: a központi

.papnöveide növendékei. - Egyházfi: ÁDÁM HUGÓ (az egyetem köz-

ponti épületében).

Áz egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak végéig

minden vasárnapon, továbbá Mindenszentek ünnepén, a Szeplőtelen

Fogantatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Áldozócsütörtökön

reggeli 11 óra.

II. Könyvtár.JIHGFEDCBA

( I V . , Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő;' 8-71.)

A) Egyetemi könyvtári bizottság.

Elnök.

Dr. SZINNYElJÓZSEF e. i. prorektor (1. Bölcsészeti kar).

Tagok.

Dr. SZÉKELYISTVÁN, dr. SCHÜTZ ANTAL (1. Hittudományi kar),

dr. ILLÉS JÓZSEF. dr. NOTTER ANTAL (1. Jogi kar), dr. NÉKÁM LAJos,

4*
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dr. VÁMOSSYZOLTÁNqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Orvosi kar), dr. F-RÖHLICHIZIDOR,dr. NÉMETHY

GÉZA, dr. KUZSINSZKYBÁLINT (1. Bölcsészeti kar) egyetemi nyilvános

rendes tanárok; dr. FERENCZI ZOLTÁN egyetemi könyvtári főigazgató.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jegyzokönyvvezetó: a könyvtáT egyik tisztviselője.JIHGFEDCBA

B ) A ~önyvtár személyzete.

Igazgató.

FERENCZI ZOLTÁNegyetemi címz, ny. r. tanár, az egyetemi könyv-

tár főigazgatója. (Kineveztetett a IV. fizetési osztályba, főigazgatóvá

1924. december 18., igazgatóvá 1899 november 8., a kolozsvári

egyetemhez 1891 június 1.) A. könyvtári épületben. IV., Ferenceiek-

tere 5. sz.

a ) . Szaktisztviselők.

Könyvtárörök.

TETZEL LŐRINC egyetemi könyvtárőr. (Kineveztetett 1898 június

10., a VI. fizetési osztályba 1918 december 31.) IX., Rákos-utca 3. sz.

Szentgyörgyi CZEKE MARIANNEbölcsészetdoktor. (Kineveztetett

1906 október 8., a VC fizetési osztályba, könyvtárőrré 1924. június 1.
V I n , Üllői-út 4. sz.

GROSZ GÉZA egyetemi könyvtárőr. (Kineveztetett 1909 június 8.)
A XI. fizetési osztályba 1916 november 16., a VII. fizetési osztályba

könyvtárőrré 1924. június 28. 1., Seoroas-ú: 8/b.

FITZ JÓZSEF bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárőr. (Kinevez-

tetett 1914 január 24., a IX. fizetési osztályba segédőrré 1918
december 31., a VIlI. fizetési osztályba könyvtárőrré 1921 november 14.)
L , Horthy Miklós út 55. sz.

CZAKÓ ERVIN államtudományi doktor, egyetemi könyvtárőr.

(Kineveztetett 1916 május 8., a VIlI. fizetési osztályba könyvtárőrré

1923. július 7. IX., Üllői-út 121. sz.

Könyvtári segédörök.

SÁNTAYMÁRIAbölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári segédör. (Ki-

neveztetett 1916 május 8., a IX. fizetési osztályba segédőrré 1918
december 31.) VIIL, Szentkirá lyi-utca 22. sz.

Kovxcs PIROSKA bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári segédőr.

(Kineveztetett 1923. julius 7.) V . , Váci-út 34. sz.
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b) Bibliográfiai személyzet.

Könyvtári segédtisztek.

GRÓSZ GÉZÁNÉ szül, FEICHT ERZSÉBET egyetemi könyvtári segéd-

tiszt. (Kineveztetett 1918 december 31.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Szarvas-út Btb. sz.

ORBÁNJÓZSEF egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kineveztetett 1918

december 31.) VIlI., fllés-utca 4. sz.

Szakdijnokok.

MAJBA VILMA szakdíjnok. (Alkalmaztatott 1921 'november 23.)

VII, Rottenbiller-utca 3. se..
KISS TIBORNÉszül, ANDERK6AURÉLIAbőlcsészetdoktor, szakdíjnok.

(Alkalmaztatott 1922. november 1.) Il., Bimbó-utca 9. sz.

NAGY ÁRANKAszakdíjnok. (Alkalmaztatott 1922. november 1.)

x., Juromice-utcaJIHGFEDCBAD . 327. sz.

GÁSPÁR ILONAbölcsészetdoktor, szakdíjnok. (Alkalmaztatott 1922.

december 23.) Vl., Oldal-utca 4. sz.

KOBLENCZVERA szakdíjnok. (Alkalmaztatott 1924. oktober 1.)

VIlI., O"cy-út 32-34. sz.

e) Altiszti és szolgaszemélyz~t.

II. osztályú műszaki altiszt: Magyari László. (Besoroztatott 1918

december 31.) .

Kezelő altisztek: Farkas János, Pataki László (egyúttal kapus),

Hegedüs János (Besoroztattak 1918 december 31.). Berki István,

Császár János, Kóródi István, Hetesi István. (Kineveztettek 1922

február 2.) Tolnay György. (Kineveztetett 1923. május 13.)

Továbbá 2 ruhatáros, 1 (ideiglenes) fűtő, 1 takarítónő.

Ill. Hittudományi kari szemináriumok.
(IV., Szerb-utca 10. sz.)·

1. Szentírástudományi. szeminárium.

Igazgató: dr. SZÉKELYISTVÁN.

Vezető-tanár: dr. PATAKYARNOLD(l. Hittudományi kar).

2. Hitvédelmi és dogmatikai szeminárium.

Igazgató: dr. ZUBRICZKYALADÁR.

Vezetö-tanárok: dr. KISS JÁNOS, dr. TRIKÁLJ 6ZSEF, dr. SCHÜTZ

ANTAL (1. Hittudományi kar).
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3. Erkölcstudományi és lelkipásztorkodástani szeminárium.

Igazgató: dr. MIHÁLYFlÁiWS;'

'Vezero-tanár: dr."qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW OLKENBERGALAJOS.

4. Egyháztörténelmi; ésegyházjogi' szemináriu.m.

Igazgató: dr. MARTIN AURÉL.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV . J o g - és államtudomanyi k a r i szemínáriumok.

1. Római jogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZENTMIKLÓSIMÁRTON

nyilvános rendes tanár. .

2. Jogtörténeti szeminárium. Igazgatója: dr. KIRÁLYJÁNOSnyilvá-

nos rendes tanár.

3, Közgazdaságtani szeminárium, Igazgatója: ar. NAVRATILÁKOS

nyilvános rendes tanár. .

4. Statisztikai szeminárium. Igazgatója: dr. KENÉZ BÉLA nyilvános

-, rendes tanár.

5. Jogbölcsészeti szeminárium. Igazgatója: dr. ANGYALPÁL nyil-

vános rendes tanár.

6: Magánjogi szemmarrum. Igazgatója: dr. SZLADITS KÁROLY

nyilvános rendes tanár.

7. Kereskedelmi jogi szeminárium. Igazgatója: Dr. NAGYFERENC

nyilvános rendestaná~. .'

8. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója: dr: DOLESCHALLALFRÉD

nyilvános rendes tanár.

9. Egyházi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. K. KOVÁTSGYULA

nyilvános ten des tanár.

10. Perjogi szeminárium. Igazgatója: dr. MAGYARYGÉZA nyilvános

rendes tanár.

1 1 . Közigazgatási jogi szeminárium. Igazgatója: dr. TOMCSÁNYI

MÓRIC nyilvános rendes tanár.

12, .Pólitíkai szeminárium. Igazgatója: dr. CONCHAGyÖZÖ nyil-

vános rendes tanár.
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V. Orvoskari intézetek s g·ylijteménytárak.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . 1 . számú anatómiai intézet.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Telefon: J. 8-18.)

Igazgató: dr. LENHOSSÉK MIHÁLY nyilvános rendes tanár.

Adjunktus: dr. Krss FERENC magántanár.

I. tanársegéd: dr. SZABÓ ZOLTÁN.

II. tanársegéd: dr. RÉNYI.GYÖRGY.

Díjas gyakornok tanársegédi címmel: dr. VALTER LÁSZL6.

Díjtalan gyakornokok: dr. FABINYI GÉZA, CSEPELY TIBOR,

SZENDE PÁL.

Díjas demonstrátor : EGERGÉNYI SÁNDOR.

Díjtalan demonstrátorok: DOMSZKY PÁL, EMSZT GYULA, ifj. IVANITS

FERENC, KARÁDI ISTVÁN, THURY ISTVÁN, KOVACs6czy GYULA.

Altisztek : ESZTERGOMY KÁROLY, FRAHLER KÁROLY, DOBOS SÁNDOR.

2. H . számú anatómiai intézet.
(IX., Tüzoltó-utca 58. Telefon: J. 4.5-88.)

Igazgató: dr. TELLYESNICZKY KÁLl\lÁN (1. Orvosi kar).

Adjunktus: ·dr. BARTA ŐDÖN.

I. tanársegédqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr dr. PETROVITS LAJOS.

II. tanársegéd.: SALAMON ERNŐ.

Díjtalan tanársegédek: DÉKÁNY ISTVÁN, SCHtFFBECK EMIL.

Díjas gyakornok: LAPING MIKL6s.

Díjtalan gyakornokok: MrssuRA JENŐ, PARCSETICH ÁRPÁD~, ,

Díjas demonstrátor : VARGA ENDRE.

Dijtalan demonstrátor : DURST JÁNOS.

Díjas kezelő altiszt: DALLOS KÁROLY.

Díjas napibéres szolga: SZAB6 LAJOS.

3. Élettani intézet.

Igazgató: dr. FARKAS GÉZA.

Adjunktus: dr. KÖRÖSSY ~ORNÉL.

1. Tanársegédek: dr. JENDRASSIK LORÁND.. MINICB J6ZR~F, dr.
MOSONYI JÁNOS.

Díjas gyakornok: gróf Hoyos- V ENCKHEIM VIKTOR. Meghalt.

Díjtalan gyakornokok: HATTYASY DEZSŐ, KLOBUSITCZKY DÉNES,

FAUBL J6ZSEF, LÁNG SÁNDOR, LEÖVEY FERENCZ, JULESZ MIKL6s, dr.

TANGL HARALD, dr. INCZE IRÉN és GELDRICH JÁNOS.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 : . 1 . számqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú k ó rb o n c ta n i in té z e t .

Igazgató: dr.' BUDAY KÁLMÁN.

Adjunktusok: dr. JOHANN BÉLA és dr. BALOGH ERNŐ

Tanársegédek: dr. BALÓ JÓZSEF és dr. NACHTNÉBEL ÖDÖN.

Díjas gyakornokok: dr. BÉZI ISTVÁN, dr. ZALKA ÖDÖN, és dr.

NAGY GYÖRGY.

Laboratoriumi tisztviselőnő : PATAKY IRÉN.

Díjtalan gyakornokok: dr. BUDAY LÁSZT,Ó, dr. ,FÜLÖP ISTVÁN,

dr. GÁSPÁR ISTVÁN, dr, GERŐ bIRE, dr. KATONA VIKTÓRIA, dr. KOPITS

IMRE, dr. LÉVAI GYÖRGY, dr. LOVREKOVICH IS'l'VÁN, dr. MASIREVITS ANNA,

dr. PÁLKA LAJOS, dr. ORKSTEIN LÁSZLÓ, dr. SZENTEH ISTVÁN, dr ..

TEVE LI LÁsZLó, VÉBER IRMA STEFÁNIA és dr. ZÁGON ANDRÁS.

6 . Á lta lá n o s k ó r - és g y ó g y ta n i Intézet,

Igazgató: dr. PREISZ RUGó.

Tanársegéd: dr. SKROP FERENC.

Díjas gyakornok: dr. TOMCSIK JÓZSEF.

Díjtalan gyakornok: PUTNOKY GYULA.

5 . I I . s z á m ú k ó rb o n c ta n i in té z e t .

Igazgató: dr. KROMPECHER ÖDÖN.

Tanársegédek: dr. PUHR LAJOS és dr. KAROLINY LAJOS.

Díjas gya.kornokok: dr. SZÜLE DÉNES, dr. KORÉNYI Al\'DRÁS és

HERING PÁL.

Díjtalan gyakornokok: PUHR Lrszr.o, .dr. RÖHLICH KÁROLY, dr.

FOLLMANN JENŐ, RADWÁNY SÁNDOR, GLATZ JÓZSEF, MATOLCSY TA]}fÁS,

LACZAY ANTAL, SZALAY FERENC, dr. FERENCZY KÁROLY, POSGAY ISTVÁN,

dr. MAZGON RÓZSA, ZAHUMENSZKyELEMÉR, dr. SZELŐCZEY DÉNES, RAZGHA

ANDOR, FOLKMANN JÁNOS, KALAPOS hIRE, SIMINSZKY ERWIN, KARÁCSON

ALADÁR, MIRGAY SÁNDOR és MIKLÓS LÁsZLó.

7 . B a k te r io lo g ia i in té z e t .

Igazgató: dr. PREISZ RUGó.

Tanársegédek: dr. SURÁNYI LAJOS, dr. GÓZONY LAJOS, dr. WENT

ISTVÁN.

Díjas gyakornok: dr. MARKOS GYÖRGY.

Díjtalan gyakornokok: dr. OLÁH GÁBOR, dr. FORRÓ ENDRE, SZI-

LÁGYI ALADÁR.
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8. Gyógyszertani intézet.

Igazgató: dr. V ÁMOSSYZOLTÁN.
Tanársegédek: dr. FRITZ GUSZTÁV,BIRÓ ISTVÁN.
Díjas gyakornok: PAUL BENŐ. .
Díjtalan gyakornokok: FÁBIÁN DÁNIEL SIMON SÁNDOR.

9. Közegészségtani intézet.

Igazgató: dr. LIEBERMANNLEÓ.
Tanársegédek: dr. ANDRISKA VIKTOR, dr. SCHEFF-DABISLkszLó,

dr. GÜ.L ANDRÁS.
Díjas gyakornok: dr. MAKFALVIMARGIT.
Díjtalan gyakornokok: BORN JÓZSEF, BODÓCSYENDRE.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 . Törvényszéki orvostani intézet.

Igazgató: dr. KENYERES BALÁZS.
Adjunktus: dr. GYULAYELEMÉR.
Tanársegédek: dr JANKOVICHLÁSZLÓ, dr. BOCHOR ÁDÁM, TÓTH

PÁL LÁSZLÓ.
Díjas gyakornok: MANDZÁK KÁLMÁN.
Díjtalan gyakornokok: WIETRICH ANTAL, dr. NOVÁK ERNŐ,

dr. SIlIIAYARTHUR, dr. HÉJJ ISTVÁN.

1 1 . Agyszövettani intézet.

Igazgató: dr. SCHAFFERKÁROLY.
Tanársegédek: dr. MISKOLCZIDEZSŐ, dr. LEHÓCZKYTIBOR.

Díjas gyakornok:
Díjtalan gyakornokok: dr. MEDUNALÁSZLÓ,dr. KÖRNYEI ISTVÁN;

SZIGETI ALADÁR.

12. Gyógyszerismereti és méregtani tanszék.

Igazgató: dr. JAKABBÁZYZSIGMOND.
Adjunktus: dr. LIPTÁK PÁL.
Díjas gyakornok: GAÁLBÉLA.
Díjtalan gyakornok: ZBÓRAYBERTALAN.

13. Élet. és kórvegytani intézet.

Igazgató: dr. HÁRI PÁL.
Tanársegéd: dr. ASZÓDI ZOLTÁN.
Díjas gyakornokok: SCHEFF GYÖRGY.
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1 4 . E g y e tem i g y ó g y s z e r tá r .

Vezető: dr. MATOLCSYMIKLÓS.

Tanársegédek: CSIPKE ZOLTÁN,,NÉMEDY IMRE.

Díjas gyakornokok: GRUBER ALAJOS, RÓZSA PÁL.

Díjtalan gyakornokok: SPERLÁGHALADÁR,WÉBER LÁSZLÓ, JAKAB-

HÁZY ZSIGMOND.

ló . K ö zp o n t i R ö n tg e n - in té z e t .

Igazgató: dr. KELEN BÉLA.

Tanársegéd: CZUNFT VILMOS.

Díjas gyakornok: dr. RÓNA ALFRÉD, MÉSZÖLY PAL.

Díjtalan gyakornok: WENDT FERENC.

1 6 . I . számu b e lk lin ik a .

Igazgató: dr. BÁLINT REZSŐ.

Tariársegédek: dr. CSÉPAYKÁROLY,dr. FORNET BÉLA, dr. HOLLAENDER

LEÓ, dr. SCffiLL IMRE, dr. PURJESZ BÉLA, dr. ERNST ZOLTÁN, dr. HETÉNYI

ISTVÁN, dr. LIEBERMANN TÓDOR, dr. NAGY JENŐ, dr. ROSENTHAL JENŐ,

dr. WEISZ ISTVÁN.

Díjas gyakornok: dr. TÓTH KÁLMÁN.

Díjtalan gyakornokok: dr. BAITZ GÉZA, dr. BENKOVICS ZOLTÁN,

dr. CSEH-SZOMBATHYLÁSZLÓ,dr. CSULYOKMÁRIA; dr. DOLESCHALF'RIGYES,

dr. FÖRSTER JÓZSEF, dr. FRANK MIKLÓS, dr. KISS FERENC, dr. KLEISL

KÁROLY, dr. KOLTA ERvIN,dr. KUNZE JÁNOS, dr. PATAI JÓZSEF, dr. PINTÉR

ZSIGMOND, dr. SÜMEGI ISTvÁN, dr. SCHEFTSIK JÁNOS, dr. SZJ;RMAINÓRA.

dr. Zl.MMER~ANNARANKA.:

1 7 . I I . s z á m ú b e lk lin ik a .

Igazgató: dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ.

Tanársegédek: 'dr. GERLÓCZY GÉZA, dr. SCHA,FFLERJÓZSEF.

Díjtalan tanársegéd: dr. SCHLEMMERJÓZSEF.

Díjas gyakornokok:· dr. VIGH ÁGOSTO!:', dr. PlLISY KÁLMÁN, dr
FAZEKAS IMRE, dr. LÁNYI ANDOR. . .

Díjtalan gyakornokok: dr. KRAMOLINGYULA, dr. TAKÁCSLÁSZLÓ.

dr. PÉK LAJOS, dr. LOYKÓ ERZSÉBET, dr. HARAUSZ BÉLA, dr. RAJK

LAJOS, dr. BALASA MARGIT, dr. FALUDI FERENC,' dr. MARKOVITSFER8NC.

dr. SCHOLZ KÁROLY, dr. KANÓCZ DÉNEI3.
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1 8 . I l l . számú b e lk lin ik a .

Igazgató:' dr. báró KORÁNYI SÁNDOR.

Adjunktus: dr. KARCZAGLÁSZLÖ.

Tanársegédek: dr. RUSZNYÁK ISTVÁN, dr. Soös ALADÁR, dr. RAT-

KÖCZl NÁNDOR, dr. HAJÖS KÁROLY.

Díjas gyakornokok: dr. FEJÉR ÁRPÁD, dr. HAJNAL IMRE, dr. HE-

TÉNYl GÉZA.

Díjtalan tanársegédek: dr. BARÁT JENŐ, dr. V ÁNDORFl JÖZSEF,

Díjtalan gyakornokok: dr. DÁNIEL GÁBOR, dr. RAUSCH ZOLTÁN,

dr. CSELEY JÖZSEF, dr. PAUNZ LAJOS, dr. NÁDOR ISTVÁN, dr. GÖNCZY

ISTVÁN, dr. HOFHAUSER ISTVÁN, dr. DETRE LÁSZLÖ, dr. KNORR KÁLMÁN,

dr. FORRAl ELEMÉR, dr. KÜRTI LÁSZLÖ, dr. NÖGRÁDI ISTVÁN, dr. JUHÁSZ

ISTVÁN, dr. SEREGHY MIHÁLY, dr. Srvö REZSŐ, dr. ZAHURANECZKÁROLY,

dr. VldoVSZKY LÁSZLÖ, dr. FARKAS GYÖRGY, dr. V ÁRADY-BoRBÉLY

MÁRIA, dr. GAÁL ANdoR, dr. GYÖRGYI GÉZA,' dr. HUZLY IMRE, dr.

GyuRKOVICH TIBOL, dr. NÉMETH LÁSZLÖ.

1 9 . IV . számú b e lk lin ik á .

Igazgató: dr. HERZOG FERENC.

Tanársegédek: dr. PÁKOZDYKAROLY, dr. BOROS JÖZSEF, dr. CSERNA

ISTVÁN,dr. vitéz CSIK LÁSZLÖ, dr. ERDÉLTI JÖZSEF, dr. KELETI JÖZSEF,

dr. KISS JÖZSEF, dr. ÖTVÖS ERVIN,dr. SARVAYTIVADAR,dr. SZlT,ÁRD PÁL

Díjas gyakornokok: dr. ARAdY KÁLMÁN, dr. KALTSTEIN OSZKÁR

Díjtalan gyakornokok: dr. BEZSILLA ERZSÉBET, dr. BOZÖKY ISTVÁN,

dr. CZONICZER GÁBOR, dr. DVORÁKJÖZSEF', dr. FISCHER JENŐ, dr. FRIESZ

JENŐ, dr. JANCSÖ ISTVÁN, dr. MÁTÉFFY PÁL, dr. MÉSZÁROS KÁROLY)

dr. MIHAJ,ICSEK AURÉL, dr. MOLL KÁROLY, dr. NEHREBECZKY IRMA

dr. PERÉMY GÁBOR, dr. PREISZ RÖBEh'l', dr. SZABÖ,GÉZA.

2 0 r 1 . számú sebészeti k lin ik a .

Igazgató: dr. verebélyi VEREBÉLY TIBOR.

Magántanárok : dr. DOLLINGERBÉLA, dr. MU'l'SCHENBACHERTIVADAR,

dr. NEUBER ERNŐ.

Tanársegédek: dr. BOYTHAANDRÁS LAJO&, dr. CZIRER LÁSZLÖ, dr.

DOLLINGERBÉLA, dr. MATOLAYGYÖRGY, dr. MOCZÁRLÁSZLÖ, dr. NEUBE.R

ERNŐ, dr. OLLÉ IMRE, dr. POMMERSHEIM FERENC, dr. SAlLER KÁROLY,

dr. TAKÁTS GÉZA, dr. WEIN ZOLTÁN.

Mütök: dr. BERENCSY GÁBOR, dr. BORSOS LÁSZLÖ, dr. DÁNIEL

ELEMÉR, dr. DEMJANOVICH KORNÉL, dr. HELLEBRANT LÖRÁNT, dr.
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HERRESBACHER ÁRPÁD, dr. HORVÁTH BOLDIZSÁR, dr. JANOVICH ANDRÁS,

dr. JENEY LÁSZLÓ, dr. KISS ERNŐ, dr. KREPUSKA ISTVÁN, dr. LUMNICZER

SÁNDOR, dr. PAUNZ TIVADAR, dr. PERNYÉSZ SÁNDOR, dr. POLLNER KÁI.-

MÁN, dr. SAS LÓRÁNT, dr. SCHEITZ LÁSZLÓ, dr. SZABÓ ELEMÉR, dr.

SZACSVAY ISTVÁN, dr. SZENTRE LAJOS, dr. SZILASI LÁSZLÓ, dr. SZOMBATI

SÁNDOR.

21. II. számú sebészeti klinika.

Igazgató: dr. KUZMIKPÁL.

Tanársegédek: dr. TÓTHFALUSSY IMRE, dr. Nov ÁK MIKLÓS, dr. HEDRY

MIKLÓS, dr. LANDGRAF JENŐ, dr. CSÁKÁNYI GyŐző,. dr. FODOR JE'Nő,

dr. Kovxos JÁNOS, dr. SCHUSTEK JENŐ, dr. FARKAS MÁRIA, dr. SZABÓqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
INCE, dr. S'rRELINGER LAJOS.

Díjtalan mütőnövendékek : dr. HALÁSZ ISTVÁN, dr. RÉVFY LAJOS

~ÓZSEF, dr. SEREGHY EMIL, dr. TARNÓI GYULA, dr. BALOGH ZOLTÁN,

dr. BRUCKER OSZKÁR, dr. CSONGOR GYÖRGY, dr. DABASI ENDRE, cll'.

HOFHAUSER JÁNOS, dr. HÖRL ANTAL, dr. HUSZÁR CSABA, dr. PROCHNOW

FERENC, dr. REHÁK PÁL, dr. STARK ANTAL, dr. SZÉ~E ISTVÁN., dr.

TÖRÖK FERENC, dr. ZSEDÉNYI GÁBOR.

Gégészeti rendelés vezetője: dr. SAFRANEK JÁNOS.

Urológiai rendelés vezetője: dr. UNTERBERG HUGó.

Fülészeti rendelés vezetője: dr. MÁDI Kovxcs FERENC.

22. 1. számú szemészeti klinika.

Igazgató: dr. GRÓSZ EMIL.

Tanársegédek: dr. LICSKÓ ANDOR, dr. SZÉKÁCS IsTV ÁN, dr.

HORAY GUSZTÁV, dr. SOMOGYI ZOLTÁN.

Díjas gyakornokok: dr. PÉTERFI MARGIT, dr. BECKER JENŐ, dr.

HALÁSZ KORNÉL, dr. TAPASZTÓ ISTVÁN.

Díjtalan gyakornokok: dr. SZÉKELY WLADIMIR, dr. HÁRY EMMA,

dr. FODOR GÉZA, dr. KRETZ TIBOR.

23. II. számú szemészeti klinika.

Igazgató: dr. HOOR KÁROLY.

Tanársegédek: dr. kristyóri KRISTYÓRI ALADÁR, dr. gherémi HOR-

VÁTH BÉLA, dr .. papolczi JÁNÓ ÁLBERT.

Díjazott gyakornok: dr. komocsai PELLÁTHY BÉLA, dr. DURÓ EMMA.

Díjtalan gyakornok: dr. HARMATH PÁL, dr. KAIL GYULA, dr.

klokotskahorai TÁBORSZKY ZOLTÁN, dr. TÓTH ZOLTÁN, dr. WESZELY

ÖDON.
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2 4 . 1 . számu s z ü lé s z e t i és n ö g y ó g y á s z a t i k l in ik a .

Igazgató: dr. BÁRSONYJÁN9s.

Adjunktus: LEHOTZKY-SEMMELWEIS KALMÁN.

Tanársegédek: dr.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ÁRÓ BÉLA, dr. BÜBEN IVÁN, dr.'MIHAJLOVI'l'S

MIKLÓS, dr. GOMBOS DÉNES, dr. TORNAY JÁNOS, dr. TASSY IVÁN, dr.

RAISZ REzső, dr. GYULAI BÉLA.

Díjas gyakornokok: dr. GAJzÁG6 JENŐ, dr. l'ÓTH GYULA, dr.

KIKINDAY LÁSZLÓ.JIHGFEDCBA I

Díjtalan gyakornokok: dr. CSIPKAY JÁNOS, dr. LACKA ,SÁNDOR, dr.

SZABÓ ZOLTÁN, dr. SZABÓ IMRE, dr. BATKA FERENC, dr. Kovxcs SZTRIKÓ

IMRE, dr. SZARKÁSSY GYÖRGY, dr. NAGY PÉTER, dr. KESERÜ BÉLA, dr.

HORVÁTH FERENC, dr. CUKRÁSZ GYULA, dr. SEBESTY~NLÁsZLÓ, dr. SÁR-

KÖZY FERENC, dr. SCHMEISZ BÉLA, dr. DoHY SÁNDOR, dr. BAKÁTS.GYQRGY.

2 5 . Ü . számu ssülészetí és n ö g y ó g y á s z a t i k l in ik a .

Igazgató: dr. TÓTH ISTVÁN egyetemi nyilv. tanár.

Adjunktus: Dr. BERECZ JÁNOS. _

Tanársegédek: dr. Kovxcs FERENC, dr, HABA ANTAL, dr. FELLE-

TÁR JÓZSEF.

Díjas gYfLkornokok: dr.. BUD GYÖRGY, dr. HINTS ÉLEK, dr. SA-

LACZ PÁL.

Fizetéstelen.tanársegédek: dr. GÁL FÉLIX, dr. SCHÜRGER SÁNDOR,

dr. LIEB MANN ISTVÁN, dr. MAGYAR Á.RPÁD, dr. VETTER AMBRUS.

Díjtalan gyakornokok: dr. BATISWEILLER JÁNOS, dr. BRESOVSZKY

LÁSZLÓ, dr. BÖHM SÁNDOR, dr. GERA JÓZSEF, dr. KELETI ISTVÁN, dr.

KNORR Zoltán, dr. Kovscs JÁNOS, dr. MÉSZÁROS GÁBOR, dr. SIMONÓVITS

SÁNDOR, dr. SOMOGYI IVÁN, dr. STEFFLER GÉZA, dr. SZABÓ ISTVÁK TIBOR,

SZATHMÁRY ZOLTÁN, dr. SZEMZŐ KÁZMÉR, dr. SZLABEY ERNŐ.

2 6 . E lm e - és id e g k ó r ta n i k lin ik a .

Igazgató: dr. MORAVCSIK ERNŐ EMIL. (t 1924 okt. 9-én.)

Tanársegédek: dr. SOMOGYI ISTVÁN, dr. PETRI MAGDOLNA, dr.

BÜCHLER PÁL, dr, SOMBOR ANTAL.

Díjas gyakornokok: dr. RÁm AURÉL, dr. WEEHOFFER IMRE.

Díjtalan gyakornokok: dr. HAlTSCH EMIL, dr. GOMBOS LAJOS, dr.

RÁm AURÉL Z.

2 7 . G y e rm ek g y ó g y á s z a t i ta n s z é k .

Igazgató: dr. BÓKAY JÁNOS.

Adiunktus: dr. BÓKAY ZOl'l'AN. '
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Tanársegédek: dr. BOSSÁNYI ANDOR, dr. JACOBOVICSBÉLA, dr.

TŰDÓS ENDRE, dr. ROHRBÖCKFERENC, dr. STEINER BÉLA, dr. GOLDSMANN

GÉZA, dr. SÖMJÉN GÉZA, dr. B. BAKAY EMMA, dr. OSAPÓ JÓZSEF.

Díjtalan gyakornokok: dr. MALATINSZKYVILMA, dr •.FARNOS ILONA,

dr. HENSZELMANN S. SZILÁRD, dr. ISTVÁNCSICS JÓZSEF, dr. SCHlMKÓ

GYULA, dr. BALOGHISTVÁN, dr. V ÉLI GYÖRGY,dr. BECK RELLA, dr. FEKETE

GYULA, dr. KISS PÁL, dr. SZIRMAI FRIGYES, dr. MIHALOVICS GÉZA,

dr. OSOMAESZTER, dr. PAUNZ JÁNOS, dr. MENYHÁRDIRÉN, dr. RUSZT IRÉN,

dr. ZAFFIRNÉ, dr. FEHÉR ILONA, dr. LÉNÁRD GYÖRGY.

28. Bőr- és nemikórtani klinika.

Igazgató: dr. NÉKÁM LAJOS.

Tanársegédek: dr. MELCZER MIKLÓS, dr. BALLAGI ISTVÁN, dr.

HERCZEG ÁRPÁD, dr. OZIBOR PÁL, dr. BRŰLL ALADÁR, dr. HLATKY

TIVADAR, dr. ·HOLLÓSSYEDE, dr. KOLLARITSBÉLA, dr. SOMOGYIZSIGMOND,

dr. STEIGER-KAZAL DEZSŐ, dr. DOROS GÁBOR, dr. FÖLDVÁRY FERENC,

dr. PINTÉR KAROLY.

Díjas gyakornokok: dr. KUDLICH KÁROLY, dr. ZEMPLÉNYI BÉLA.

Díjtalan gyakornokok: dr. DOMAHIDY GYÖRGY, dr. DUBOVSZKY

MIKLÓS, dr. FRöHLICR VILMOS, dr. GYÖRGY ERZSÉBET, dr. KEMERI

DEZSŐ, dr. NEUSCHLoss-KűNSLI KONRÁD,dr. DlETZL Lxszr.o, dr. EGRESSY

ZOLTÁN, dr. LENGYEL GYULA, dr. TEMESVÁRY GYÖRGY.

29. Urológiai klinika.

Igazgató: dr. ILLYÉs GÉZA.

Tanársegédek: dr. ERN RUDOLF, dr. ADLER-RÁcz ANTAL, dr.

BORZA JENŐ.

Díjas gyakornokok: dr. HERMANNJÁNOS, dr. DÓZSA JENŐ.

Díjtalan gyakornokok: dr. RADÓ BÉLA, dr. EGERVÁRY TIBOR,

dr. SKOTINCZKYPÁL, dr. LILL GyŐZŐ, dr. MACSOTAYJÓZSEF, dr. SZŰCS

ANDOR, dr. MELLY BÉLA, dr. GYŰRE DEZSŐ.

30. Fülgyógyászati klinika.

Igazgató: dr. KREPUSKA GÉZA.

Tanársegéd: dr. GERMÁN TIBOR.

Díjas gyakornok: dr. SZEKÉR JENŐ.

Díjtalan gyakornokok: dr. FIALOVSZKYBÉLA, dr. FUCHS VILMOS,

dr. MŰLLER IMRE, dr. TÓBL PÁL, dr. ZIMÁNYI VIDOR.
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31. Stomatológiai klinika.

Igazgató: dr. SZABÓ J ÓZSE~.

Tanársegédek: dr. - SALAMON HENRIK, dr. MÁTHÉ DÉNES, dr.

MORELLI GUSZTÁV, dr. SIMON BÉLA, dr. TAKÁCS ISTVÁN, dr. MERK PAL.

Díjas gyakornokok: dr. HORVÁTH LAJOS, dr. BALOGH KÁROLY.

Díjtalan gyakornokok: dr. GÁMÁN FERENC, dr. NAGY PÁL,

dr. ORAVECZ PÁL, dr. VARGA ISTVÁN, dr. CZAPPÁN ELEMÉR, dr. BENKE

ERNŐ, dr. LANDGRÁF ERVIN, dr. GOLLNER LAJDS, dr. OKOLICSÁNYI

BÉLA, dr. REHÁK RUDOLF, dr. WALDVOGEL KONRÁD, dr. GERSTNER

ERZSÉBET, dr. PERÉNYI ELEM~R, dr. LÁNG PÁL, dr. BAITROK LAJOS,

dr. GYÖRGY IZABELLA, dr. ERŐSSY JÓZSEF, dr. HELLER ERNŐ, dr. HABRÁM

JÁNOS, dr. KOCSIS ANTAL, dr. Ku CH ILONA, dr. MATTYASOVSZKY LAJOS,

dr. RÁDÓCZY LÁSZLÓ, dr. DVORÁK ANTAL, dr. TAFFERNER MÁRIA, dr.

BTUR ISTVÁN, dr. GULYÁS JÓZSEF, dr. GYÖRGY DÉNES.

VI. Bölcsészotkari intézetek és gyüjteménytárak.

1. Kísérleti fizikai intézet.

(Eazterhézy-utca 7. sz.)

Igazgató: dr. TANGL KÁROLY.

Tanársegéd: BAINTNER GÉZA.

Megbízott tanársegéd: JANKó ANTAL.

2. Elméleti fizikai tauszergyüjtemény,

(Létesült '1904-ben.)

(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6 -8. sz.)

Igazgató: dr. FRÖHLICH IZIDoR.

Díjazott gyakornok: BAY ZOLTÁN.

3. Gyakorlati fizikai intézet.
(Bölosészetkari épület. Műzeum-körüt 6-8. sz.)

Igazgató: dr. RYBÁR ISTVÁN.

Adjunktus: dr. CSÁSZAR ELEMÉR.

Tanársegéd: KALOCSAY PETER.

Díjas gyakornok : VAJK MAGDA,

Díjtalan gyakornok: SZMRTNIK ISTVÁN.
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4 : . 1 . számú kémiai intézet.

(Múzeum-körút 4/b. sz.)

Igazgató: dr. WINKLER LAJOS.
Adjunktus: dr. EKKERT LÁSZLÓ.
Tanársegéd: dr. SCHULEK.ELEMÉR.
Díjas gyakornok: SZEBELLÉDYLÁSZL6.

5. II. számú kémiai intézet.
(Eszterházy-utca ll. sz. Távbeszélő Jézsef 5-51.)

Igazgató: dr. BUGARSZKYISTVÁN.
Adjunktus: dr. PACSU JENŐ.
Tanársegédek: dr. BUZÁGHALADÁR,dr. BICSKEI JÓZSEF, dr. SOÓS

SÁNDORés UJHELYI SÁNDOR.

6. Ill. számü kémiai intézet.

(Múzeum-körút 4/b. sz. Távbeszélő J6zsef 4-69.)

Igazgató: dr, BUCHBÖCKGUSZTÁV.
Tanársegéd: dr. ERDEY-GRÚZ TIBOR.
Megbízott tanársegéd: MÉREI KÁLMÁN.

7. Áitalános növénytani intézet (Múzeum-körút 4. Távbeszélő József
5-43.) és növénykert (Illés-utca 25. Távbeszélő József 3-89.).

Az általános növénytani intézet nyitva van a foglalkoz6k részére naponként,
kivéve szombat délutánt, d. e. 9-12-ig és d. u. ~-6-ig; a növénykert nyitva
van a művelt közönség részére d. e. 1/29-12-ig és d. u. 2-től alkonyatig,
ünnep- s vasárnap kivételével , a növénygyűjtemény és a növénykerti könyvtár

használható csütörtökön, pénteken és szombaton d. u. 3 -6-ig.

Igazgató: dr. MÁGocsY-DIETZ SÁNDO~.
Adjunktus: dr. NAGY JOLÁN.
Tanársegéd: MEZŐ IMRE.
Díjazott gyakornok: KAscsÁK ÖDÖN.

Kertészeti felügyelő a növénykertben : SCHNE.IDERJÓZSEF.
Alkertész: MADÓCSJÓZSEF.

8. Zoologiai és komparati v-anatomíaí intézet és múzeum.

(Múzeum-körút 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület.)

(Távbeszélő József 29-05.)

A foglalkoz6k részére nyitva van az intézet 9 -12-ig és 3-7 -ig, az előadási
időt kivéve ; a közönség részére a múzeumok nyitva vannak vasárnap 10-12-ig.

Igazgató: dr. MÉHELY LAJOS.

Adjunktus: dr .. ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR.
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Ianársegéd : dr. MÖDLINGERGUSZTÁV.
Megbízott tanársegéd: WOLSKY SÁNDOR.

9. Mineralogiai és petrografiai intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. SZ., Egyetemi természetrajzi épület.)

Az intézet nyitva van d. e. 9 -12-ig, d. u. 3-5-ig a foglalkozók részére;
a közönség részére 'a mineralogiai és petrografiai múzeum nyitva van vasár-

nap el. e. lu-12-ig.

Igazgató: dr. MAURITZBÉLA.
Adjunktus: dr. ZELLER TIBOR.
Tanársegéd: dr. REICHERT RÓBERT.

10. Antropologiai intézetés múzeum.
(Múzeum-körút 4. sz.)

A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak előze-
tes engedély mellett tekinthető meg.

Megbízott igazgató: dr. MÉHELY LAJOS
Megbízott tanársegéd: MALÁNMIHÁLY.

11. Földtani' (geológiai) intézet.
(Múzeum-körút 4. sz.)

Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Tanársegédek: dr. KUTASSYENDRE, dr. HORUSITZKYFERENC.
Fi~etéstelen tanársegéd: dr. BANDATHORSZT.

12. Őslénytani (palaeontologiai) intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 6-8. sz.)

Helyettes igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Adjunktus: dr. MÁJER ISTVÁN.
Tanársegéd: dr. ERDŐDYS. Á.RPÁD.

13. Érem- és régiségtár.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. KUZSINSZKYBÁLINT.
Szaksegéd: STÖHR GÉZA.

u. Görög lllológiai múzeum.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgatő : dr. VÁRI REZSŐ.

15. Földrajzi intézet és szeminárium.
(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.)

Igazgató: dr. CHOLNOKYJENŐ.
Adjunktus : Okolicsányiné dr. HARMOSELEONÓRA.

5
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Tanársegéd: dr. KÉz ANDOR.
Díjas gyakornok: dr. MIHALIK LÁSZLÓ.

16. Esztétikai gyiljtemény.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. NÉGYESY LAsZLÓ.

17. Mitvészettöl'téneti gyűjtemény.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. HEKLER ANTAL.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. PIGLER ArmoR.

18. Kozmografiai intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. KÖVESLIGETHYRADÓ
Tanársegéd: MORAWETZKÁROLY.

19. Filozófiai könyvtár.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. PAULER ÁKos.

20. Pedagógiai könyvtár.
(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.)

Igazgató: dr. FINÁcZY ERNŐ.

21. Történelmi könyvtár.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. ANGYALDÁVID.

22. liatematikai tanszergyii.jtemény.

Igazgató: dr. SUTÁK JÓZSEF.

23. Magyar müvelödéstőrténeti gyitjtemény.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: ·dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR.

24:.Egyptomi gyűjtemény,

• (Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. MAHLER EDE.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. vitéz. PÁLFY JÁNOS.
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25. Növényrendszertánl és növényföldrajzi intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4., II. em.)

Az intézet nyitva van hétköznapokonqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd, e. 9-1:-ig, d. u, 3-5-ig.
Könyvtári és herbariumi órák, szombat kivételével, ,hétköznapokon
ugyanazon órákban.

Igazgató: dr. TUZSON JÁNOS.
Adjunktus: dr. PALIK Pniosxs.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR.
'Díjas gyakornokok: CSINÁDYGERŐ, EGEY ANTAL.

I 26. Radiológiai intézet.

Igazgató: dr. WESZELSZKYGYULAmagántanár,
Megbízott tanársegéd: IMRE LAJOS.

VIT. Bölcsészettudománykari szemluáríumok. ·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aj F~lozófia i szeminárium.

(Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. PAULER ÁKOS.
Vezetötanár: dr. KORNIS GYULA.

b) Classiea-philologiai szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. VÁRI REZSŐ.
Vezetötanár: dr. NÉMETHYGÉZA.

e) Magyar Irodalomtörténeti Intézet ..
(Műzeum-körűt 6-8.)

Igazgató: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Vezetötanárok: dr. NÉGYESYLisZLÓ, dr. HORVÁTHJÁNOS.

d) Magya1' Nyelvtudományi Intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. SZINNYElJÓZSEF.
Vezetőtanárok : dr. GOMBOCZZOLTÁN, dr, MELLICHJÁNOS, dr.

NÉMETH GYULA, dr. BAJZA JÓZSEF.

e) Német Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. BLEYER JAKAB.
Vezetötanárok: dr. PETZ GEDEON, dr. YOLLANDARTHUR.

I
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f )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetemi Francia Intézet.

(Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. ECKHARDTSÁNDOR.
Vezetötanárok: dr. SIEGESCUJÓZSEF, dr. ZAMBRALAJOS.

g) Történeti szeminárium:

(Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. ÁLDÁSY ANTAL.
Vezetötanárok: dr. ANGYAL DÁVID, dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR,

dr. SZENTPÉTERYIMRE, dr. HÓl\1ANBÁLINT ny. r. tanárok és dr. SZABÓ
DEZSÖ magántanár.

Adjunktus dr. TÓTH LÁSZLÓ.

h) Földrajzi szeminárium:

(Műzeum-körűt 6-8.)

Igazgató: dr. CHOLNOKYJENŐ.

j) Kozmografia i és geofizikai szeminárium:

(Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató. dr. KOVESLIGETIITRADÓ.
Tanársegéd: MORAVETZKÁROLY.

i) Matematikai szeminárium.

(Múzeum-körút 6-8.)

Igazgató: dr. SUTÁKJÓZSEF.
Vezetötanár: dr. FEJÉR LIPÓT.
Tanárségéd: GRYNAEUSZISTVÁN.
Oorrepetitor: DEMETER JÁNOS.

k) Keleti szeminárium.

(Múzeum-körút 6-8.)

.Igazgató: dr. MAHLER EDE.
Vezetötanárok: dr. SIEGESCUJÓZSEF,dr. NÉMETHGYULA,dr. KMOSKÓ

MmÁLY ny. r. tanárok és DÁVID ANTAL magántanár.
. Fizetéstelen tanársegéd: dr. vitéz PÁLFI JÁNOS.
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AZ

EGYETEMMEL I{APOSOLATBAN LEVŐ
BIZOTTSÁGOK.

I. A hittudományi kar kebelében működő doktori
szigorlati bizottságok.

1. Szentírástudományból és keleti nyeI:vekből.

Dr. SZÉKELY ISTVÁN, dr. KISS JÁNOS, ~.dr. PATAKY ARNOLD,

dr. MrHÁLYFY ÁKos, dr. TRIKAL JÓZSEF, dr. SCHüTZ ANTAL, dr. MARTIN

AURÉL.

2. Alapvető és ágazatos hittanból.

Dr. ZUBRICZKY ALADÁR, dr. SCHüTZ ANTAL, dr, KIss JÁNOS,

dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr. WOLKENBERG ALAJOS, dr. MARTIN AURÉL.

\

3. Erkölcstan és lelkipásztorkodástanból.

Dr. MIHÁLYFY ÁKOS, dr. WOLKENBERG ALAJOS, dr. Krss JÁNOS,

dr. SZÉKELY ISTVÁN, dr. TRIKÁL JÓZSEF.

4:. Egyházjog- és egyháztörténelemből.

Dr. MmÁLYFI ÁKOS, dr. MARTIN AURÉL, dr. KISS JÁNOS, dr. ZUB-

RICZKY ALADÁR, dr. WOLKENBERG ALAJOS, dr. PATAKY ARNOLD.

E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.

II. A jog- és államtudományi kar kebelében működő
bizottságok.

1. alapvizsgálati bizottság.

Elnök: dr. TIMON ÁKos.

Másodelnök: dr. SZENTMIKLÓSI MÁRTON.

Bizottsági tagok: dr. KIRÁLY JÁNOS, dr. NOTTER ANTAL, dr.
ILLÉS JÓZSEF, dr. NÉMET ARTUR.
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I I . alapvizsgálati bizottság.

Elnök: dr. BALÁS KÁROLY.

Máso'delnök: dr. TOMCSÁNYI MÓRIC.

Bizottsági tagok: dr. KMETY KÁROLY, dr. NAVRATIL ÁKOS, dr.

TIMON ÁKOS, dr. KIRÁLY JÁNOS, dr. KENÉZ BÉLA, dr. MATTYASOVSZKY

MIKLÓS.

I l l . alapvizsgálati biz()tts4g.

Elnök: dr. DOLESCHALL ALFRÉD.

Másodelnök : dr. SZLADITS KÁROLY.

Bizottsági tagok: dr. GROSSCHMID BÉNI, dr. ANGYAL PÁL," dr •.

KIRÁLY JÁNOS, dr. MAGYARY GÉZA, dr. K. KOVÁTS GYULA, dr. KATONA

MÓR, dr, ZACHÁR GYULA.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság.

Elnök: dr. MAGYARYGÉZA.

Másodelnök : dr. ANGYAL PÁL.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Vizsgáló beltagok: dr. PLÓSZ SÁNDOR, dr. GROSSCHMID BÉNI,.

dr. NAGY FERENC, dr. MAGYARY GÉZA, dr. KIRÁLY JÁNOS, dr. DOLESCHALL

ALFRÉD, dr., SZLADITS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYI MÓRIC, dr. 'PAP JÓZSEF,

dr. CSILLAG GYULA, dr. BAUMGARTEN NÁNDOR, dr. ZACHÁR GYULA.

b) Vizsgáló kültagok: dr. BUBLA FERENC, kúriai tanácselnők, dr.

CZÁRÁN ISTVÁN ny. főügyész, dr. SzÁSZY BÉLA helyettes államtitkár, dr.

DEGRÉ MIKLÓS kir. ítélőtáblai tanácselnök,dr. PONGRÁCZJENő koronaügyész,

dr. HALÁSZLAJOS korona ügyész-helyettes, dr. SZÉKÁCSAL,APÁRközigazgatási'

bíró, dr. TURY SÁND?R kúriai tanácselnök, dr. KÖVESS BÉLA ügyvéd,

dr. JUHÁSZ ANDOR táblai elnök, dr. VARGA IMRE pénzügyi államtitkár,

dr. PUKY ENDRE ny. főispán, nemzetgyűlési képviselő.

Államtudományi államvizsgálati bizottság.

Elnök: dr. NOTTER ANTAL.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.'

Másodelnök : dr, REINER JÁNOS.

aj Vizsgáló beltagok': dr. CONCHA GyŐZŐ, dr. K. KovÁTS GYULA.

dr. TIMON ÁKOS, dr. KMETY KÁROLY, dr. ILLÉS JÓZSEF, dr. K~NÉZ

BÉLA, dr, NAVRATIL ÁKOS, dr. BALÁS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYI MÓRIC,

dr. MELICHÁR KÁLMÁN, -dr, EXNER KORNÉL, dr.HEGEDŰS LÓRÁNT, dr.

MATTYASOVSZKY MIKLÓS, dr. TÖMCSÁNYI VILMOS PÁL, dr. KRISZTICS
SÁNDOR. .

b) Vizsgáló kültagok: dr. FÖLDES BÉLA ny. nyilv. r.tanár, v. miniszter,

VARGA GYULA nyug. államtitkár, 'HANUY FERENC apátkanonok, pap-o
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neveldei kormányzó, c. jell. nyilvános rendes tanár, BUDAY LÁSZLÓ
műegyetemi tanár, LADIKGUSZTÁVállamtitkár, NÉMETHYKÁROLYnyug.
államtitkár, BARANYAYJUSZTIN,a Bemardinuru igazgatója, Kovxca ALAJOS,
a statisztikai hivatal helyettes igazgatója, PUKY ENDRE ny. főispán,
nemzetgyűlési képviselő, VARGA IMRE pénzügyi államtitkár.

IlI. Orvostudománykari bizottságok.

Orvosdoktori szigorlatok.

1. Orvosi szigorlat.

Elnök: az orvoskari dékán,

Elnökhelyettesek : dr. TELLYESNICZKY.KÁLMÁNés dr. SCHAFFER
KÁROLY nyilvános rendes tanár.

Vizsgáló tagok: dr. LENHOSSÉKMIHÁLY,dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁN,
dr. FARKAS GÉZA, dr. BUGARSZKYISTVÁN, dr. BUCHBOCKGUSZTÁV,
dr. TANGL KÁROLY nyilvános rendes tanárok.

Vizsgáló-helyettesek: BORSZÉKYKÁROLYcímzetes rendkivüli tanár,

dr. HÁRY PÁL nyilvános rendes tanár, dr. WINKLER LAJOS nyilvános
rendes tanár, dr. RYBÁR ISTVÁN és dr. RHORER LÁSZLÓ magántanárok,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Újrendszet'ií orvosi szigorla t 1. fele.

Elnökök: dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁN, dr. JAKABHÁZYZSIGMOND,
dr. FARKAS GÉZA, dr. HOOR KÁROLY.

Vizsgáló tagok: dr. BUGARSZKYISTVÁN,dr. BUCHBOCKGUSZTÁV,
dr. TANGL KÁROLY.

Vizsgáló-helyettesek: dr. WiNKLER LAJOS, dr. RYBÁR ISTVÁN,
dr. RHORER ISTVÁN.

1. Ú./rendszerií orvosi szigorla t II. fele.

Elnökök: dr. BUDAYKÁLMÁN,dr. KROMPECHERÖDON,dr. V ÁMOSSY
ZOLTÁN, dr. KENYERES BALÁZS.

Vizsgáló tagok: dr. LENHOSSÉK MJHÁLY, dr. TELLYESNICZKY

KÁLMÁN,dr. FARKAS GÉZA. .
Vizsgáló-helyettesek: dr. BORSZÉKYKÁROLY, dr. HÁRY PÁL.

II. Orvosi szigorlat.

Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettesek : dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁN,nyilvános rendes

tanár' és dr. SCHAFFERKÁROLY nyilvános rendes tanár.



72 EGYETEMIALMANACH

Viz.sgáló tagok: dr, BUDAY KÁLMAN, dr. KROMPECHER ÖDöN, dr.

V ÁMOSSYZOLTÁN, dr. PREISZ HUGó, dr. KENYERES BALÁzs, dr. LIEBERMANN

LEÓ nyilvános rendes tanárok.

Vizsgáló-helyettesek: dr. JOHAN BÉLA magántanár, dr. JAKABHÁn

ZSIGMOND ny. r. tanár, dr. SZÉKELY ÁGOSTON címzetes rendkivüli
tanár, dr. MINICH KÁROLY magántanár és dr. PREISZ HUGÓ nyilvános

rendes tanár.JIHGFEDCBA

I l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚjrendszeru orvosi szigorla t.

Elnökök: dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr. TELLYESNICZKY KÁLMÁN,

dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND, dr. KENYERES BALÁZS,

Vizsgáló tagok: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. KROMPECHER ÖDÖN,

dr. V ÁMOSSY ZOLTÁN, dr. PREISZ HUGó.

Vizsgálé-helyettesek : dr. J ORAN BÉLA, dr. LIPTÁK PÁL, dr

SZÉKELY ÁGOSTON.

Ill. Orvosi szigorlat.

Elnök: az orvoskari dékán.

Elnökhelyettesek : dr. PREISZ HUGÓ és dr. SCHAFFER KÁROLY nyil-

vános rendes tanár. - .

Vizsgáló tagok: dr. BÁLINT REZSŐ, dr. báró KORÁNYI SÁNDOR,

dr. báró K;ÉTLYLÁSZLÓ, dr. HERZOG FERENC, dr. KUZMIK PÁL, dr. VEHEBÉLY

Ttson, dr. GRÓSZ EMIL, dr. HOÓR KÁROLY, dr. TÓTH ISTVÁN, dr.

BÁRSONY JÁNOS, dr. MORAVCSIKE. EMIL, dr.SCHAFFER KÁROLY, dr. BÓKAY

JÁNOS, dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános rendes tanárok.

Vizsgáló-helyettesek: dr. TERRAY PÁL, dr. ILLYÉS GÉZA nyilvá-

nos rendes tanárok, dr. LOVRICH JÓZSEF magántanár, dr. BLASKOVICH

LÁSZLÓ magántanár, dr. SCHAFFER KÁROLY nyilvános rendes tanár, dr.

ERŐSS GYULA címzetes rendkívüli tanár és GUSZl\fANN J ÖZSEF magán-

tanár.

I l l . Újrendszeru orvosi szigorla t.

'Elnökök: dr. FARKAS GÉZA, dr. KROMPECHER ÖDON, dr. LIEBERMANN

LEÓ, dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND, dr. PREISZ HUGó, dr. KROMPECHER

ÖDÖN, dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr. TELLYESNICZKY KÁLMÁN, dr. FARKAS

GÉZA, dr. PREISZ HUGó, dr. V ÁMOSSY ZOLTÁN, dr. LIEBERMANN LEÓ,

dr. KROMPECHER ÖDÖN, dr. KENYERES BALÁZS, dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁN,

dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr. BUDAY KÁLMÁN, dr.

JAKABHÁZY ZSIGMOND, dr. KENYEliES BALÁZS, dr. TELLYESNICZKY KÁLMÁN.

Vizsgáló tagok: dr. BÁLINT REZSŐ, dr. báró KORÁNYI SÁNDOR,

dr. báró KÉTLY L.(SZLÓ, dr. HERZOG FERENC, :dr. KUZMIK PÁL, dr.
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VEREBÉLYTIBOR, dr. GRÓSZ EMIL, dr. HOÓR KÁROLY,dr. TÓTHISTVÁNt
dr. BÁRSONYJÁNOS, dr. MORAVCSIKE. EMIL, dr. SCHAFFER KÁROLY,
dr. BÓKAYJÁNOS, dr. NÉKÁ~f LAJOS nyilvános rendes tanárok.

Vizsgáló-helyettesek: dr. TERRAYPÁL, dr. ILLYÉSGÉZA,nyilvános
rendes tanár, dr. LOVRICHJÓZSEF c. rk. tanár, dr. BLASKOVICHLÁsZLó
magántanár, dr. SCHAFFERKÁROLYnyilvános rendes tanár, dr. ERŐSS
GYULA címzetes rendkívüli tanár és GUSZMANNJÓZSEF magántanár.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G y ó g y s z e r é s zm e s te r i s z ig o r la to k .

(Régi rendszer szerint.)

1 . G y a k o r la t i s z ig o r la t .

Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanból dr; WINKLER LAJOS, 'a gyógyszer-

ismébó1 dr. JAKABHÁZYZSIGMOND. ,
Helyettes vizsgáló tagok: a vegytanból dr. LIEBERMANNLEÓ,

a gyógyszerisméMl dr. LIPTÁK PÁL, nyilvános rendes tanárok.
Kormánybiztosok : dr. TÓTH LAJOS államtitkár, dr. KEREKESPÁL

miniszteri tanácsos, dr. BAYER ANTALgyógyszertártulajdonos.

I I . E lm é le t i szigorlat.

Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytánból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-

ismébo"l dr. JAKABHÁZYZSIGMOND,a gyógyszerészetbo"l dr. MATOLCSY
MIKLÓS címzetes rendkivüli tanár és dr. DEÉR ENDRE gyógyszertár-
tulajdonos.

Helyettes vizsgálók: a vegytanból dr. LIEBERMANNLEó, a gyógy-
szerismébol dr. LIPTÁ,KPÁL, a gyógyszerészetbo"l dr. JAKABHÁZYZSIGMOND.

Kormánybiztosok : dr. TÓTH LAJOS államtitkár, dr. KEREKESPÁL
ny. h. államtitkár, dr. BAYERANTAL gyógyszertárlulajdonos.

G y ó g y s z e r é s zm e s te r i s z ig o r la to k .

(Új rendszerű.)

1 . G y a k o r la t i s~igorlat.

Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
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Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-

ismébrJl dr. J AKABHAzyZSIGMOND.
Helyettes vizsgálók: a vegytanból dr. LIEBERlIfANNLEÓ, a gyógy-

szerisrnéból dr. V ÁMOSSYZOLT.{N.
Kormánybiztosok : dr. TÓTH LAJOS államtitkár, dr. KEREKESPÁL

nyug. h. államtitkár, dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . E lm é le t i szígor'lat.

Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszm'-

isméból dr. JAKABHÁZYZSIGMOND, a 7cözegészségtanból dr. LIEBERlIfANN
LEÓ nyilvános rendes tanárok.

Helyettes vizsgálók: a közegészségtanból dr. JAKABHÁZYZSIGMOND
nyilvános rendes tanár.

I l l . F e ljo g o s ító v iz s g a .

Elnök: az orvoskari dékán .
.;Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a gyógyszerészetböl dr. MATOLCSYMIKLÓScímzetes

rendkivüli tanár és DEÉR ENDRE gyógyszerész.
Helyettes vizsgáló: a gyógyszerészetbo1 dr. JAKABHÁZYZSIGMOND

nyilvános rendes tanár.
Kormánybiztosok : dr. TÓTH LAJOS államtitkár, dr. KEREKESJIHGFEDCBAP Á T i

nyug. h. államtitkár, dr. BAYER ANTAL gyógyszerlárlulajdonos.

G y ó g y s z e r é s z d o k to r i . s z ig o r la t .

Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.

Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a növénytan-

ból dr. MÁGocsY-DIETZ SÁNDOR,a gyógyszerisrnébrJl dr. JAKABHÁZYZSIG-
MOND,a közegészségtanból dr. LIEBERMANNLEÓ nyilvános rendes tanárok.

Helyettes vizsgálók: a vegytanból dr. LIEBER1I1ANNLEÓ, a növény-

tanból dr. TUZSON JANOS nyilvános rendes tanár, a közegészségtanból

és gyógyszerisméból dr. V ÁMOSSYZOLTÁN nyilvános rendes tanár, a

gyógyszm·észetbrJl dr. JAKABHÁZYZSIGMONDnyilvános rendes tanár.
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IV. A bölcsészettudományi kar kebelében nníködő
gyegyszeröszclövizsgálatí bizottság.

Elnök: a bölcsészetkari dékán.

Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgál? tagok: a természettanból dr. RYBÁR ISTVÁN, a növény-

tanból dr. MÁGocsY-DIETZ SÁNDOR és dr. TUZSON JÁNOS, a vegytanból

dr. BUGARSZKY ISTVÁN és dr. BUCHBOCK GUSZTÁV nyilvános rendes
tanárok.

Helyettes vizsgáló tag: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS nyil-
vános rendes tanár.

Bizottsági tollnok: SÁRVÁRY ÁRPÁD egyetemi tollnok.
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EGYETEMI HIVATALOK.

I. Közígazgatásí szak.JIHGFEDCBA

A J Központi szolgálat.

Hatóság: dr. ZUBRICZKYALADÁR,Rector Magnificus.

a ) Egyetemi rektori hivatal.

(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő: József 102-53.)

Tanácsjegyző : MARGITAlANTALkirályi tanácsos, a jogtudományok
doktora. (Kineveztetett . 1900-ban. Első kinevezés: 1895-ben.) A régi
központi épületben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Szerb-utca 10. sz.

Levéltáros: ERDÉLYI GYULA.(Kineveztetett 1904-ben.) IX., Bok-

.,-étar-utca33. sz.

Segédtitkárok: TÓTH JENÖ, az államtudományok doktora. lX . ,

Lónyay-1J,tca 23. sz. PAP ISTVÁN bölcsészetdoktor. VIl1., Prater-utca

55. sz. AGÓCS NÁNDOR bölcsészetdoktor (Kineveztetett 1916-ban.)
1., Csaba-utca 8. sz.

Tollnok: MATTYASOVSZKYATTILA.Kineveztetett 1918-ban.) Sas-

halom, Damjanich-utca 27. sz.

Írógépkezelő: THANHOFFERIRMAirodafőtiszt. (Kineveztetett 1910-
ben.) IX., Vaskapu-utca 7. sz.

Irodasegédtisztek: GIOVANNINIRUDOLFNÉ.(Kineveztetett 1918-ban.)
IX., Kinizsy-utca 27. sz. LECHNERJÁNOS. V1., Teréz-körút 3. sz.

Díjnok: AlCHINGERFERENC,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Fehérvári-út 155. sz.

A.ltiszti személyzet.

1. Rektori hivatal.

Pedellus: helyettes SOHA JÓZSEF, kezelő altiszt.
Egyéb altiszt: KISS ISTV.~N.
Szolga: TÓTH LÁSZLÓ.
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2. Központi épület.

Gépész: KOCSONYAPAL.
Kapus: CSEH GYULA.
Kapus helyettes: GAÁL ISTV.~Nszolga.
Házmester: MOSKOVSZKYJ ÖZSEF.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Quaestura.

(Anyakönyvi, számvevőségi és pénztáiri szolgála t)

(IV., Szerb-utca 10., földszint balra. Távbeszélő: 126-38.)

NICKMANNOTTÓ, quaesfor. (Egyetemi tisztviselővé kineveztetett
1898 II. 27., quaestorra 1906 XI. 16.) Budafok, Anna-utca 31. sz.

GAÁL ZSIGMOND,az államtudományok doktora, ellenőr. (Kinevez-
tetett ~911 VIlI. 2.) VIlI., Népszinház-utca 31. sz. BAKOSSGERGELY
főtiszt, VIlI., Mária Terézia tér 3. sz. FÜREDI SÁNDOR tollnok,
Nagytétény, Boross Gábor telep, dunai rész. LACZHÁZYSÁNDORiroda-
főtiszt. (Kineveztetett 1918-ban.) IX., Ráday-utca 19. sz.

BALOGH SÁNDORNÉdíjnok. IX., Kinizsi-utca 27. sz.

DIÓSY PÁL altiszt (1914). MUZSIK LAJOS napidíjas szolga (1922.)JIHGFEDCBA

B J Külső szolgálat.

a ) Hittudományi kari dékáni hivatal.

(IV., Egyetem-tér 1-3., udvari szárny, 1. em. Távbeszélő: J. 148-27.)

Hatóság: dr.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW OLKENBERGALAJOS dékán.
A dékáni iroda vezetője: MATYASOVSZKYJÁNOS egyetemi tollnok.

X, Pongrác-tít 17. sz.

Pedellus: SZALAYJENŐ I. oszt. műszaki altiszt.
Kezelő altiszt: KISHÉGER ISTVÁN.
Napidíjas szolga: VEÉR VENDEL.

b) Jog- és államtudománykari dékáni hivatal.

(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint.)

Hatóság:· dr. ILLÉS JÓZSEF dékán.
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOSFERENCegyetemi s.-titkár, az

államtudományok doktora. (Kineveztetett 1917-ben.) IV., Seerb-uia» 10. sz.

Irodasegédtisztek: KARSAYISTVÁN.(Kineveztetett 1915-ben.) Újpest,

Apponyi Albert utca 13. s s . ; HAVASI VILMOS (Kineveztetett 1924-ben.)
VIlI., Tomd-uica 16, sz.

Díjnok: SZABÓERZSÉBET VI!., Dembinszky-utca 52. sz.
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Pedellus helyettes: Krss JÁNOS kezelő altiszt.
II. oszt. műszaki altiszt: GAVIK SÁNDOR.
Kezelő altisztek : Krss JÁNOS, PATAKY IMRE, SZALAYTAMÁS.
Altiszt: MÁRTONSÁrvIUEL.
Napibéres szolgák: SPÓNER ANNA,SZŐKEJÁNOS, ~1ÁRKUSJÓZSEF

és DEÁK JÓZSEF.JIHGFEDCBA

o ) Orvostudománykari dékáni hivatal.

(VII!., Üllői-út 26., orvoskari közp. épület. 1. em. Távbeszélő: József 12-10.)

Hatóság: dr. JAKABHÁZYZSIGMOND.
A dékáni iroda vezetője: DUNAY JENŐ egyetemi tanácsos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VII!., Üllői-út 26. sz. .

Írógépkezelőnő : FARKAS ILONA irodafőtiszt. (Kineveztetett 1911-
ben.) VIL, Bethlen-utca 43. sz.

Tollnokok: DUNAY JENŐNÉ (Kineveztetett 1918~ban.) Űllői-út

2 6 . sz. HERMANN ELEK. (Kineveztetett 1918-ban.) VIIL, Oonti-utca
44. sz. I. 20.

Könyvtárkezelő-tíszt: DUNAY ISTVÁN. VIIL, Ülloi-út 26. sz.

Pedellus: VINCZE JÓZSEF kezelő altiszt.
Napibéres szolgák: BERZE GERGELYés CZENKI ISTVÁN.
Kapusi szolgálatra beosztva: DÁVID IGNÁCkezelő altiszt.

(l) Bölcaészettudomanykarí dékáni hivatal.

{Bölceészetkari épület. VIlI., Műzeum-körűt 6 -8. Távbeszélő: József 4-16.)

Hatóság: dr. ÁLDÁSYANTAL dékán. .
A dékáni iroda vezetője: SÁRVÁRYÁRPÁD egyetemi tollnok. (Ki-

neveztetett fizetéstelen tollnokká 1915- ben, fizetéses tollnokká 1918- ban).
VIII., Múzeum-körút 6-8. sz.

Irodasegédtiszt.: özv. SEPER. MIHÁLYNÉ.(Kineveztetett 1922-ben).
Vl., Áréna-út 59. sz.

Díjnok: BELLERLÁSZLÓ.IX., Ráday-utca 63. sz.

Pedellus: HORVÁTHJÁNOS 1. oszt, műszaki altiszt.

Napibéres szolga: MÁTHÉ ÁRON.
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I I .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG azdasáe! h iv a ta l .
<-JIHGFEDCBA

( V I l I . , ünői-út 26-28., orvoskari központi épület. Távbeszélő: J6zsef 46-41.)

I g a z g a tó .

Igazgató: dr. SZABÓBÉ-LA.(Kineveztetett 1924-ben)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIL, Puszta-

szeri-út 3/a . sz.

Igazgatóhelyettes: KISS KÁROLYkormány tanácsos, bfi, igazgató.
(Kineveztetett 1919-ben.) IX., Ráday-utca 20. sz.

A) P én z tá r - é s s z á m la n y ilv á n ta r tá s .

(Távbeszélő: J6zsef 12-22.)

Osztályvezető: KOPÁR ERNŐ gondnoksegéd, ideglenes pénztáros.
(Kineveztetett 1919-ban.) VIII., Baross-utca 40.

Dr. VIRÁG FRIGYES gondnoksegéd, ideiglenes ellenőr. (Kinevez-
tetett 1921-ben.) Vecsés, Erzsébet-utca 10. sz.

Irodasegédtiszt: ,PÁSZTI MARGIT (Kinevezte tett 1919-ben.) VIlI.,

Mária-utca 38. sz. -

Szolga: TAKÁCSGYULA napibéres. VIIL, Üllői-út 26-28. sz.

B) Gondnokí ir o d a .

(Távbeszélő: J6zsef ll-99.)

aj Személyzeti ügyek.

Osztályvezető: GÖNCZYPÁLgondnoksegéd. (Kinevezte tett 1923-ban.)
VI!., Mtwányi-utca 8. sz.

Irodasegédtisztnő: PÉTERY ETELKA. (Kineveztetett 1920-ban.)

Rákospalota .

Díjnokok: OLÁH ERZSÉBET. V., Kádár-utca 6. sz. BOBROVSZKY
ANDOR. VIIl., Baross-utca 40. sz.

Szolga: DÁVIDKÁROLYnapibéres.

Könyelési és számla nyilvántartási osztá ly.

Osztályvezető: P ÁSZTI ELEl\lÉR gondnoksegéd. (Kineveztetett
1924-ben.) VII!., Szentldrályi-utca 26. sz,

Irógépkezelönö: DEAK HNOSNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.) IX.,

Fe1'enc-körút 40. sz.
Irodasegédtisztnő : BEZDEKIRÉN.(Kineveztetett 1918- ban.) VIII.,

Nap-utca 25. sz.

Díjnokok: BENCSIKHNOS. X., KolozsváJ 'i-tdca 39. j PAURARrcHÁRD
L , Márvány-t~. 7. sz.
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b) Önálló r-efer-ensek.
Gondnoksegéd: BARÁCZYBÉLA. (Kineveztetett 1919-ben.) VII!.,

Baross-utca 40. sz.
Gazdasághivatali tiszt: dr. VERESS· JÓZSEF. (Kineveztetett 1922-

ben.) Rákosliget.

c) Tüzelőanyag beseereési osztá ly.

Osztályvezető: FEDORJIHGFEDCBAI KÁROLY gondnoksegéd. (Kineveztetett
1922-ben.) VII!., Baross-utca 40. sz.

Díjnok: HAAG IMRE. IX., Tűzoltó-utca 21. sz.

O) Iktató és irattár.
(Távbeszélő: J6zsef 46-41.)

Iktató és irattáros KOLCZALAJOSnapidíjas. VIlI., Balassa-u. 6. sz.
TuDOR KATALINnapidíjas gépírónő. 11., Hüvösvölgy, Osévy-utca 1. sz.

Altisztek : KAISER FERENC, HANÁK ANTAL kezelő altisztek. (Ki-
neveztettek 1918-ban.)

D ) Miiszaki iroda.
(Távbeszélő: J6zsef 12-23.)

Osztályvezető: ROGGENBAUERJÁNOS műszaki felügyelő, építő-
mester. (Kineveztetett 1918-ban.) Kispest, Bocskay-utca 1. sz.

Irodasegédtiszt: SZY ISTVÁN.Mária-utca 38. sz.
Irögépkezelőnö: BOGYOR MARGIT napidíjas. VII!., Verseny-

utca 10. sz.

Havidíjas müszaki segéd: ECKERT FERENC. Kispest, Rákóczy-út

137'-139. sz.
Szakdijnok: ROZINAYISTVÁN nyugalmazott műszaki felügyelő.

11., Fo-utca 8. sz.
Napibéres szolga: PANDUR JÁNOS. IX., Gróf Haller-utca 50. sz.

E ) Konyhák.
(Távbeszélő B. konyha: J6zsef ll-69. K. konyha: J6zsef 3-56.)

Élelmező tiszt: SZTARICSKAYIST"ÁN. (Kineveztetett 1904-ben.)
VIlI., Üllői-út 26. sz.

Gondnoksegéd: LÁSZLÓ GYULA élelmezési tiszti teendőkkel meg-
bízva 1919-ben.: (Kineveztetett 1918-ban.) VIlI., Balassa-utca 6. sz ..

Gazdasági hivatali tiszt: HŰTTER KÁROLY. (Kineveztetett 1919-
ben.) Pestszentlorinc, Gróf ..-1pponyiAlbert-utl'a 6. sz.

Irodafőtiszt: KOLUMBÁNFERENC. (Kineveztetett 1918-ban.) VlI1.,

Prúier-uica 59/ a. sz.

Díjnokok: STAUBACHSTEFÁNIA,MAGYARLÁSZLÓ,CZICZEYLÁSZLÓ
ORBÁNJÁNOS.
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F ) Betegnyilvántartó iroda.
(Távbeszélő József 29 -70.)

Igazgató helyettes: KISS KÁROLY kormánytaoácsos.
Osztályvezető: UTI ISTVÁN irodafőtiszt. (Kineveztetetb 1918-bao.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rákoscsaba, Lajos:utca . .
Gondnoksegéd: THEILE LILL!. (Kineveztetett 1924-beo.) VIlI.

Szigony-utca 20. sz.
Irodatisztek : SZABÓ JÁNOS. (Kineveztetett 1918-ban.) Hunyadi-

utca 38. sz. SZLÁVIKPAULA.(Kineveztetett 1918-b"an.) ll., Vérmező-út 19.sz.
Irodasegédtisztek: MAYER KÁROLY. 1., Lógodi-utca 13. sz. AUER

LAJOS. 111., Szo1lo-út 70. sz. MŰHL GIZELLA. IV., Múzeum-körút 21. sz.
JÓBA ~ÁSZLÓNÉ. IX., Lónyai-utca 46. sz. SCHULTZ JÓZSEFNÉ. VIIL,

Rákóczy:út 52. sz. PÁL IDA: Wekerle-ielep. Főtér 10. sz. VARGA ÖDÖNNÉ.
VII!., József-körút 13. sz.

Írógépkezelőnö: KŐSZEGHYANNA. I , Pauler-utca 4. sz.

Kezelők: PROHÁSZKATER~Z. VII., Rákóczy-utca 52. sz. (Kinevez-
tetett 1918-ban.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Díjnokok: GElLINGMÁRIA.IX., Páva-utca 22. sz. HORVÁTHMAGDA.
VIlI., Szigony-utca 16/0. ZBYTEK EMMA. VII, Mexikói-út 7. sz._
SZEKULINÁTZMARGIT. VII., Peterdy-utca 33. sz. GYARMATHYPÁL. VIL,

Verseny-utca 10. s Z . FODOR ELEMÉR; Kispest. SŰL~ JOLÁN. VIII.~

Mária-utca 41. sz. SIHA ELEK VIII., Baross-utca 40. FEKETE ANNA'
VIIl., Szigony-utca 16/b. ROBICSEK ÁGOTA. L, Győri-út 18. sz. Dr.
SIROKAYMARGIT. X., Pongrác-út. (MÁV. épület.) Özv. PATTHY IMRÉNÉ'

VII!., Eszti::1'házy-utca 16. sz.

Szolgák: AGATITY JÓZSEF kezelő altiszt. (Kineveztettek 1918-
ban.) UDVARDIÁRMINNÉ napibéres szolga.

G) Raktárak.
(Távbeszélő: József 55-96.)

Raktárnok: FEDOR JENŐ. (Kineveztetett 1924-ben.) VIIL, 'B a . :

ross-uica 40. sz.
Díjnok: BOHUS FERENC. Üllői ország-út 65. sz.

Szolgák: SIMA ANTAL, PÁL JÁNOS.

H ) Miihelyek.
(Távbeszélő: József 36-61.)

Műhelyvezetők : CSÁSZI 'FERENC lakatos, szerelő, bádogos, gépész.
IX., Erkel-utca 19. sz. BERN'ÁTRJENŐ műszerész. SZENTMIKLÓSSY
SÁNDOR kőműves, ,mázoló. Pestszentlórinq, K. ~sigmond-utca 23. sz.
ERTINGER JÁNOS asstales. Pestszentlórinc, K. Zsigmond-utca 14. sz.

6
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KONYVN.YOMDA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Központi igazgatóság és nyomda: VIlI.' ker., Múzeum-körút -6. szám: Távbeszélő:
József 15.6-84, 85. ,-- Kiadóhivata l (könyvek, folyóiratok): vm. ker., Múzeum-
körlít 6. sz. Távbeszélő: józsef 156-86. -' Várbeli nyómdai alosztá ly: 1. ker.,

Vár, Iskola-tér 3. szám. Távbeszélő: 40-85.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

Elnök:
Tagok:

. Igazgatő-tanács :

Dr. GÉVAY,WOLF NÁNDOR államtitkár
Dr. BÁRCZYDEZSŐ h. államtitkár.
Dr. OSÁSZÁRELEMÉR egy. ny. r. tan.
Dr. OZAKÓELEMÉR h. államtitkár
Dr; GORKASÁNDORegy. ny.' r. tan.
Dr. HORÁNSZKYDEZSŐ vezérigazgató
Dr. KORNIS GYULAegy. ny. r. tan.
Dr. MAGYARYZOLTÁNmin .. oszt.-tanácsos
Dr. MIHÁLYFIÁ.KOS egy. ny. r, tan. .
Dr. NÉKÁM LAJ0S egy. ny. 'ro tan.
1)r. NOTTER ANTAL egy. ny. r: tan.
Dr. OLAY FERENC min. oszt.-tanácso's
Dr. SIEGESCUJÓZSEF pápai prael. egy .. ny. r. tan.

Elnök:
Tagok:

Végrehajtó-bizotts~g:

Dr. GÉVAYWOLF NÁNDORállamtitkár.
Dr. BÁRCZYDEZSŐ h. államtitkár.
Dr. OZAKó ELEMÉR h. államtitkár
Dr. HORÁNSZKYDEZSŐ vezérigazgató
Dr. NOTTER ANTAL egy. ny. r. tan.

Igazgatóság:
I

főigazgató: Dr. OZAKÓELEMÉR h. államtitkár. 1. ker., Naphegy-
utca 21. Telefon: J. 127.

Kereskedelmi igazgatÓ: LAUER Ö)ÖN ig. v., Wahr~ann-u. :13.
Könyvkiadöhivatali igazgató: Dr. TÓTH GYULAalig. 1.; Mátrai-u.9.
Nyomdai igazgató: SZABÓT. ISTVÁNigazg. Budatétény.

Várbeli nyomdai alosztály:

Vezető: SCHOPl' JÁNOS főtiszt. 1., Bors-utca 20.



AZ 1924-25.-TANÉVRE.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA83edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E G Y E T E M I E G Y E S Ü L E T E I{ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A központi növendékpapság Magyar Egyházirodalrrvi Iskolája

Alakult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos
~s irodalmi önképzése; a kath. szellemű magyar' irodalom gazdagítása
évi kiadványok által. - ,

2. Joghallgatók Segitő-Egyesülete. Megalakult : 1861· ben. Egye-
sületi helyiség: Központi egyetem, földszint. Alapszabály szerititi
célja: az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel, pénzzel és tan-
könyvekkel.

3. A budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi orvostan-'

hallgatók segélyző- és önképző-egyesülete. Egyesületi helyiség: VIII.,
Ünői-út 26. sz. Alapszabály szerinti ce1ja: anyagilag szükölködő
rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly' szigorló-orvosokat, kik az
egyesület rendes tagjai voltak, kölcsön által segélyezni.

4. Budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi gyógyszet;észet-

tanhallgatók segély- és önképző-egylete. Keletkezett: '186B-ban. Alap-
szabály szerinti célja: az anyagilag szükölködő gyógyszerésznöven-
-dékek segélyezése, -valamint az egyetemi gyógyszerészettanhallgatók
tudományos önművelődésének előmozdítása.

5. Az egyetemi ~r. Keletkezett 1872-ben. Eg.yesületi helyiség:
VIII., Üllői-út 4. sz. Alapszabály szarinti célja: a tudományos. iro-
dalmi és művészeti művelődés előmozdítása tagjai körében.

6. A budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi bölcsészethall-

gatók segítő-egyesülete. Keletkezett: 1873-ban. Egyesületi helyiség:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vm ., Múzeum-körút 6-8. sz" "Bölcsészeti Kar" épülete, belső jobb
udvar, földszint. Alapszabály szerititi célja: a szegénysorsú bölcsészet-
hallgatók segélyezése.

7. Egyetemek Kórház-Egylete. Keletkezett: 1891-ben. Egyesületi
helyiség és az "Egyetemek Körhaza'": vm ., Üllői-út 22. szám. Alap-
szabály -szerinti célja: a budapesti királyi magyar tudományegyetem
és a királyi József-műegyetem polgárait és rendkivüli hallgatóit, to-

6*
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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. Egyesü-
leti helyiség: IV., Molnár-utca 11. szám. Alapszabály szerinti célja:
a budapesti királyi magyar tudományegyetem, a budapesti királyi
müegyetem hallgatóit étkezési segélyben részesíteni.

9. A.Ualános Egyetemi Segítő-Egyesület. Keletkezett: 1898-ban.
Egyesületi helyiség és Diák-otthon: VII!., ŰUői-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 Athletikai Club. Egyesületi helyiség :.
VIlI., Műzeum- körút 6-8. sz. Régi műegyetem. Sporttelep : 1, Fe-
hérvári-út 66. Alapszabály szerinti célja: tagjainak alkalmat nyuj-
tani arra, hogy az athletikai s a vele rokon sportágakban magukat
gyakqrolhassák.

11. Joghallgatók Tudományos Egyesülete. Alapszabály szerinti.
célja: a jog- és államtudományok behatöbb művelése az egyetemi
ifjúság körében.

12. Budapesti Egyetemi Természetra jzi Szövetség. Alapszabály
szerinti célja: általában a leíró természettudományok művelése,

13. Budapesti Egyetemi (Jyorsíró-Egyesület. Alakult: 1903-ban.
Alapszabály ezerinti célja:' tagjainak a Gabelsberger-Markovits-féle
gyorsírásban való kiképzése, e rendszer elméletének tudományos.
művelése.

14. Budapesti Tudomány-Egyetemi Énekkar. Alakult: 1906-ban ..
Egyesületi helyiség: VIlI., ünői-út 20. sz., félemelet. Alapszabály
szerinti eélja : a magyar dal, a magyar firfikar énekmüvelése, ter-
jesztése, föllendítése ..

15. Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület. Alakulási éve: 1909.
Alapszabály ezerinti célja: a főiskolai ifjúság körében érdeklődést.
kelteni a turistaség és általában a természet szépségei iránt.
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o -- ._- - -- - - - - - - - --,>,..,
O II.éves J. 86 4 40 14 3 6 153

gy6gyszt.
j-- -- - - -- - - - - - - -

hallg. II. 78 3 35 15 2 4 137

1. 655 8 7 169 87 2 95 1 2 1026
bölcst.

-- -- - - -- - - - - - - - --
~ hallg.

II. 608 6 7 149 80 1 86 1 2 940<Il
N
ro -- - -'<Il - -- - - - - - -aJ

~ 1. éves' 1. 69 1 33 13 4 120:0
p=l

gy6gyszt. -- -- - - - -- - - -- - -
hallg. II. 69 1 1 34 14 4 123

1. 3667 89 25 1022 520 31 447 2 2 1 2 5808

Összesen -- -- - - - - - - - - - --
II. 3513 86 25 982 503 29 431 2 2 5573

,.
/

"

,
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m. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhallgatók kimutatása honosság SZ6r1:Qt.JIHGFEDCBA
J

,
p: bo'"'~.~ ro ~

'l'udományi ....• •......

:~ • ...-1 • .-1 >:l~.5b ' >:l
~j ~

~ •......
o) ....• ro· •..• , <ll <ll

<ll ••..• ?-
'"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA••..• ,t: :1 UJ?- .a p.,'CO I=i o

...,
:0kar 1'1- ?- N N ,t::1N <ll

.'<ll
p.,

bD ?il N eo ~ ~ UJ
'H

,t::1UJ N•......
'o) ro ,.. p 00 <ll P

•......
UJ

'<ll
~o ~ ~o ~o

:p H~ 00-:-~ ~ ~ -~., :0

1: 13 87 1

_.~Hit- -- -- -- --
13 85 1 . ' 99

- ,
1. 724 1525 1 3 8 3 14 3 ~281

Jog- és -- -- --- -- -- -- -- -- --
állam-

/

II. 719 1534 2 3 10 5 15 3 2291

, /1. 371 1719 5 5 4 7 13 4 2127
orvostan-

-- -- -- -- -- -- -- -- --
hallg. I

, II. 362 1585 '1 5 7 7 12 4 1983
00
o -- -- -- -- -- -- -- -- --1:;
O II. éves 1. 10 142 1 153

gy6gyszt. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
hallg. II. 9 127 1 137

I

, __41~1. 308 693 2 1 4 , . 1026
bölcst.

..p hallg .
<ll II. 280 640 2 3 5 2 8 940
N
UJ -- -- -- -- -- -- -- --/'<ll

,]
1. éves

1. 11 109 120:0
~

gy6gyszt. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
hallg. II. 10 113 1 123

1. 1437 4275 8 10 16 14 41 7 6808

Összesen -- -- -'- -- -- -- --" -- -- --

II. 1393 4084 5 12 22, 15 35 7 5573

,

,;

,

-
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A budapesti k ir . m a g y a r P á zm á n y P é te r tud-egyetem
t is z te le tb e l i doktorai nak n é v je g y z é k e .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,
Az. 1847-48. tanévtÖl181'5-16. tanévig lásd az 1917-18. tanévi Almanachban.. , .
.

I 1
1> -

Név Állás Alkalom 'Jelleg'Q;)

§ I

IE-:< , ,

•....., e<!

I Bartoniek Géza
Az Eötvős-koltégíum A kolIégium alapításá· Bölcs,-

o ig a z g a tó ja nak 25. évfordulója , tud,ca-
CT.>•..... ,

e

.JIHGFEDCBA
í ,

-
,

, "

1.

,

1'·

I

I

,
I-

"

I

.

-_.
- -

,
'1

I

,

-
'\1,

/



AZ 1924-25. TANÉVRE.

Egyetemí tanári és tanító személyzet betűrendes
név-; cím- és lakásjegyzéke.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

89

Név Lakás

-Abdul Latif •
DrJ Abcnyi Sándor
Dr. Alapy HenrikJIHGFEDCBAr

Dr. hornorridi Anderk6
Aurél.

Dr. Andriska Viktor
Dr. Angyal Dávid
Dr. Angyal Pál'
Dr. Antal János
Dr. Aistleitner J 6zsef .
Dr. Ádám Lajos. ,
Dr. Áldásy Antal
Dr. Bajza J 6zsef .
Dr. Bakody Aurél
Dr. Balás Károly
Dr. Ballagi Aladár .
Dr. Balanyi György
Dr. Balogh Ernő
Dr. Bartha Gábor
Dr. Bartucz Lajos
Dr. Baumgarten Nándor
Dr. Bálint Rezső.
Dr. Bán6czi József .
Dr. Baranyai Jusztín
Dr. Bársony János
Dr. Becker Henrik .
Dr. Bencze Gyula.
Dr. Benedikt Henrik .
Dr. Benezur Gyula '
Dr. Bernátsky Jenő
Dr. Bernolák Nándor.
Dr. Blaskovics Lászl6 .
Dr. Bleyer Jakab
Dr. Bognár Cecil
Dr. Bokor J6zsef

\ Dr. B6kay János
Dr. Bókay Zoltán
Dr. Borszéky Károly
Dr. Bozóky Ferenc
Dr. Breznay Béla
Dr. Buchböck Gusztáv
Dr. Buday Gyula

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
,11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

I Tudo· Imány-
kar

bölcs.
»

orvos

bőlcs.
orvos
bölcs.
jog

orvos
hit

orvos
bölcs.

"orvos
jog

bölcs.

"orvos

bölcs.
jog

orvos
bölcs.
hit

orvos
bölcs.
orvos

bölcs.
jog
orvos
bölcs.
bölcs.

"orvos
»

orvos
jog
hit

bölcs.
jog

Cím

»

n " "e. c. nye rk. tanár, közig. bíró

egyet. ny. r. tanár
egyet. c. ny.xk.tanár
egyet. ny. r. tanár

e. ny. r, tanár, udv. tan.
egyet. leetor

egyet. magántanár
egyet, c. rk. tanár
egyet. magántanár

"
"

Gödöllő, Király telep.
L, Horthy Miklós út 20.

V., Honvéd-utca 3.

,
egyet. leetor

egyet. magántanár
egyet. c. rk.' tanár

egyet. magántanár

\ " " "egyet. ny. r. tanár
egyet. ny. '1'. tanár, udv, tan.

egyet. m.· tanár, udv. tan.

egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár

egyet. n':.agánta~ár
egyet. ny. r. tanár

e. nyug. ny. r. tanár
egyet. magántanár

"
»

"
»

IL, Bimbó-utca 9.
Pesterzeébet-

IL, Retek-utca 37.
1., Naphegy-utca 21.
IV., Párisi-utca 1.

II., Fő-utca 32.
IV., Múzeum-körűt 31.
1., Krisstina-körűt 123.
XL, Lönyai-utca 16.
1., Hidegkúti-út 72.
IX., Lónyay-utca 9.
IX., Kinizsi-utca 29.
IV., Váci-utca 33.
vm, Üllői-út 26.

IV., Kecskeméti-utca 4.
VIlI., József-utca 5.
V., Zoltán-utca 18.

VIIL, Fhg Sándor-tér 3.
VIIL, József-utca 53.

VIIL, Horánszky-utca 6.
IV., Mehmed szultán út 33.

1., Ménesi-út ll.
V., Zrinyi-utca 1.
V., Sas-utca 25.

Szent Gellérb-fűrdő
Hidegkút

I, Kaszinó-utca 1.
VIlI., Szentkirályi-utca 51.
VIlI., Mikszáth Kálmán tér 4.

Komárom
1., Át16s-út 3.

VIlI., Szentkirályi-u. 2.
VIlI., Gólya-utca 48.

VIlI., József-körút 53.
IV., Eskü-út 5., II. 12.

Lelle (Somogy m.)
IV., Sörház-u. 4.

VIL, Wesselényi-utca 41.

" . " "egy. m. tanár, nye miniszter

egyet. c. ny. rk. tanár
e. ny. r. tanár, volt miniszter

egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.

egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár

egyet. magántanár
nyug. e. ny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi.tanár, udv. tan.

egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
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Lak á sqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm~ NévJIHGFEDCBA
u l

42 Dr. Buday Kálmán
43 Dr. Bugarszky István.
44 Dr. Büchler Sándor
45 Dr. Cholnoky Jenő .
46 Dr. Conch a Győző .
47 Dr. Császár Elemér
48 Dr. Császár Elemér
49 Dr. Qsekey István,
50 Dr. Cserép József
51 Dr. Csépay Károly .
52 Dr. Csillag Gyula
53 Dr. Csuday Jenő .
54 Dr. Daday Jenő
55 Dr. Dalmadv Zoltán
56 Dr. Daranyi Gyula.
57 Dr. Dávid Antal.
58 Dr. Dávid Lajos .
59 Dr. Degen Árpád
60 'Dr. Dékány István.
61 Dr. 'Dieballa Géza
62 Dr. Ditrói Gábor
63 Dr. Divéky Adorján
64 Dr. Doby Géza
65 Dr. Doleschall Alfréd
66 Dr. Dol1inger Béla .
67 Dr. Dollinger Gyula . .
68 Dr. Domanovszky Sándor
69 Dr. Dónáth Gyula
70 Dr. Eckhardt Sándor .
71 Dr. Engel Károly
72 Dr. Erdélyi Lajos

. 73 Dr. Erőss Gyula .
74 Dr. Ertl János.
75 Dr. Exner Kernél
76 Dr. Fabinyi Ruelolf
77 Dr. Fabinyi Tihamér
78 Dr. Farkas Géza .

79 Dr. Fáy Aladár

80 . Dr. Fejér Lipót ".
81 Dr. Fekete Sándor
82 Dr. Feleki Hugó ~
83 Dr. Ferenczi Imre
84 Dr. Ferenczi Zoltán
85 Dr. Fest Sándor .
86 Dr. Filarszky Nándor
87 Dr. Fináczy Ernő
88 Dr. Fischer Aladár.
89 Dr. Flesch Ármin
90 Dr. Fogel József .
91 Dr. Förster Aurél
92 Dr. Frank Ödön .
93 Dr. Frey Ernő
94 Dr. Friedrich Vilmos .

~Imány-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k a r

orvos
bölcs.

jog
bölcs.

jog
bölcs.
orvos
jog

bölcs.
jog

Orl'OS

bölcs.

orvos

bölcs.

jog
orvos

bö'ics.
orvos
bölcs,
orvos
bölcs.
orvos

jog
orvos
jog

orvos

bölcs.
orvos

jog
bölcs.

orvos

bölcs.

"orvos

Cím

"

"

1., Krisztina-körút 91.
IX., Lónyay-utca 7.

Kesz.thely
VII!., Gyulai Pál utca 1.
VIIL, Múzeum-utca 19.

1., Pauler-utca 4.
L, Orlay-út 9.

VIIL, Szentkirályi-utca 2.
VIIL, József-utca 27.

VIlI., Ludoviceum-utea 2.
vrn., Hunyadi-utca 30.
1., Városmajor-a. 42.

1., Budafokí-ut 9., II. 3.
VIIL, Fhg Sándor u. 26.
IV., Városház-utca 10.

II., Rétek-utca 37.
. 1., Budafoki-üt 53.

VL, Vilma királynő út 26.
L, Avar-utca 10.

IV., Kecskeméti-utca ll.

Varsó
1., Pálya-utca 15.

VL, Bajza-utca 34/a.
VIIL, Mária-utca 32.
VIL, RáMczi-út 52.
1., Attila-utca 13.
V., Bálvány-utca 4.

X., Pougráczí-u. áll.}láz. P. II., 3.

IV., Kígyó-tér 4.
L, Györi-úb 14.

vm., Mikszáth K. tér 2.
vm., József-körút 67.
II., Zsigmond-utca 9.

V., Hold-utca 21.
VIII., József-utca 25.

egyet. ny. r. tanár

"

" "" "egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár

e . n y . r ,t . ,fö r e n d .ta g . udv.ten.

egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár

egy~'t. c.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnj: rk. t~nár
egyet. magántanár

egyet. c..ny. rk. tanár
egyet. magán tanár

V., Falk Miksa u. 15.
VIIL, Múzeum-utca 9.
VI., Andrássy-út 45.

IV., Városház-utea 16.
IV., Ferenciek-tere 5.

1., Vaáli-út 4.
1., Budafokí-ut 13.

1., Attila-u. 67.
VIL, Rákóczi-út 20.

V" Vilmos császár-út 36.
VIL, Damjanich-u. 28/b.

IV., Eskü-tér 8.
V., Falk Miksa utca 13.

VL, Anelrássy-út 72.
IV., Kossuth Lajos utca 4.

"

"
"

"

"
" " "e g y e t . magántanár, u d v . ta n .

egyet. magántanár
"

" "
" "

" " "egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk, tanár

nyug, e . n y . r . ta n á r , u d v . tan.

egyet. ny. 1". tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár

e. '~. ny. ~:k. ta~ár
egyet. magántanár

e . c . ny, rk, tan., k ö z ig a z g . b ír ó

egyet. magántanár

egiet. ny." r. ta~ár
népjel. m in . á l lam t itk á r ,

m e g b íz o t t e lő a d ó .

egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár

" » "egyet. magán tanár
egyet. c. ny. r.' tanár
egyet. magántanár

c. rk, tanár. udv, tan.
e. ny. r, tanár, udv. tan.

egyet. magántanár

"
"

" " "egyet. magántanár

"
" "

n
"
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Név Lakás"UJ,...
oJIHGFEDCBA

u l

Dr. Frigyesi József.
Dr. Fröhlich Izidor
Dr. Fröhlich Pál .
Dr. Gárdonyi Albert
Dr. Gerevich Tibor
Dr. Gergő Imre .
Dr. Gerl6czy Géza .
Dr. Gerlóczy Zsigmond
Dr. Gombocz Endre
Dr. Gombocz Zoltán
Dr. Gorka Sándor
Dr. Gózony Lajos
Dr. Grosschraid Béní .
Dr. Grosschmid Lajos
Dr. Gróh Gyula •
Dr. Grósz Emil
Dr. Grósz Gyula .
Dr. Gulyás Pál
Dr. Guszmann J6zsef.
Dr. Gyomlay Gyula
Dr. Győry Tibor.
Dr. HaberernJonatán Pál
Dr. Hainiss Géza
Dr. Hajnal István
Dr. Haj6s Lajos
Dr. Haltenberger Mihály
Dr. Hantos Elemér
Dr. Hanuy Ferenc
Dr. Harasati Emil
Dr. Harkányi Béla bár6
Dr. Harrer Ferenc .
Dr. Hasenfeld Artur '
Dr. Hári Pál
Dr. Hegedüs István
Dr. Hegedüs L6ránt
Dr. Heinlein István
Dr. Hekler Antal
Dr. Heller Erik
Dr. Henszlmann Aladár
Dr. Herczegh Mihály .
Dr. Hillebrand Jenő
Dr. Hollendonner Ferenc
Dr. 'Hoffmann Frigyes
Dr. Holub József
Dr. Hóman B'álint
Dr. Hoor Károly.
Dr. Horger Antal
Dr. Horváth Béla
Dr. Horváth Cyrill .
Horváth Endre
.Dr. Horváth János.
Dr. Horváth Jenő
Dr. Horváth Mihály
Dr. Huszti J6zsef

95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

I T'!do-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArmany-
kar

orvos
bölcs.

orvos

bölcs.
»

"orvos
jog

bölcs.

"orvos

bölcs.
orvos
bölcs.
orvos

"
"bölcs.

jog
bölcs.
jog
hit

bölcs.

.1'
Jog

orvos

bölcs.
jog

bölcs.

jog
orvos
jog

bölcs.

"
"
"
"orvos

bölcs.
orvos
bölcs.

orvos
bölcs.

C í m

"

" " " "egyet. magán tanár

"
"

"
"

IV., Váci-utca 40.
V1., Eötvös-utca 26/c.

j?zeged
. IX., Ullöi-üt 121.

IL, Batthyány-utca 63.
ly., Ferenc J 6zsef rp. 17.

:- -
IV., Apponyi-tér 1.
1., Attila-utca 14.

1., Budafoki-űt 16-18.
'vIIL, Eszterházy-utca 16.
IV., Semmelweiss-utca 4.
Visegrád, Széchenyi-u.153.

IX., Boraros-tér 2.
VIIL, Rettenbiller-utca 23.

VIlI., Baross-utca 10.
V., Rudolf-rakpart 3.

VIlI., Salétrom-ntea 10.
VIlI., J6zsef-körút 65.

VUL, Aggteleki-utca 8.
VIIL, Sándor-tér 3. -

IV., Mária Valéria u. 5.
vm., Sándor-utca 27.

I Il., Vérmező-u. 14.
IV., Kecskeméti-utca 9.
1., Gellérthegy-utca 43.

V., Arpad-utea 6.
Pécs

!II, Zöldmáli-út 18.
1., Zita királynéút 17.

II., Garas-utca 6.
V., Honvéd-utca 18.

V., Nagykorona-utca 16.
.Orosháza, Torkos-nyaraló

IV., Váci-utca 40.
1., Hortliy Mikl6§ út 76.

IX., Erkel-utca 9.
1., Alkotás-utca 3I.

Miskolc
IV., Molnár-utca 24.

IV., Semmelweiss-utca 7.
1.,Győri-ut 13.

VL, Szondy-utca 45.
VIIL, Mátyás-tér 4.

VIlI., J6zsef-körút 37.
IX., Boraros-tér 3.

Szeged.

VlI1., Horánszky-utca 11.
IL, Lövőház-utca Hi/b.

.1., Villányi-út 10.
IV., Molnár-utea 29.

VIlI., Baros-utca 28.
1., Villányi-út 4.

"

egyet. magántanár
e. ny. r. tanár, udv. tan,

egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár

" " " "egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár

" " ,,~.
e. ny. r. tanár, udv. tan.

egyet. magántanár

e. n:;: r. taná~, udv~ tan.
egyet. magántanár

egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár

c. rk: tanár," min. "tan.
e. m.-tanár, udv. tan.

" "" " "egyet. magántanár

" "
"

egyet. c. ni r. t~ár
egyet. magán tanár

"
" "

"

egyet. ny."r. ta~ár
e. nyug. ny. r. tanáredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e . c - ,r k . ta n á r , nyug.mtniszter

egyet. ny. r. tanár
egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár

" " "n y u g . e . n y .r . ta n á r , udv, ta n .

egyet. magántanár

" " "egyet. leetor
egyet. magán tanár
egyet. ny .. r. tanár

"
"

" " "egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. leetor

egyet. ny r. tanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár

"
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N év Lakás

Dr. szepeshelyi Hutyra
Ferenc

Dr. Hültl Hümér
Dr. Hüttl Tivadar
Dr. viski Illés J6zsef. •
Dr. Illyés Géza
Dr. Imre Sándor.
Dr. Irk Albert . •
Dr. Jakabházy Zsigmond
Dr. Jankovich Lászl6 .
Dr. Johan Béla •
Dr. Juba Adolf
Dr. Kadio Ottokár
Dr. Kastner Jenő
Dr. Katona M6r
Dr. Kelen Béla
Dr. Kenéz Béla
Dr. Kenyeres Balázs
Dr. Kern Tibor
Dr. Kéki Lajos
Dr. Kétly Károly bár6
Dr. Kétly Lászl6 bár6
Dr. Király János.
Dr. Kiss Ferenc
Dr. Kiss István
Dr. Kiss János.
Dr. Kleinmayr Hugó
Dr. Klemm Antal
Dr. Klupathy Jenő.
Dr. Kmety Károly .
Dr. Kmosk6 Mihály
Dr. Koch Antal
Dr. Kollarits Jenő
Dr. Konek Frigyes •
Dr. Koos Aurél
Dr. Kopits Jenő
Dr. Korányi Sándor bár6
Dr. Kornis Gyula
Dr. K6sa Zsigmond
Dr. Kossa Gyula.
Dr. Kosz6 János •
Dr. Kovács Gyula
Dr. Kováes József •
Dr. keveházi Kováts Gyula
Kőrösi Albin
Dr. Kőrösy Kornél .
Dr. Kövesligethy Rad6
Dr. Krepuska Géza .
Dr. Krisztics Sándor
Dr. Krompeeher Ödön
Dr. Kunos Ignác.
Dr. Kuthy Dezső •
Dr. Kuzmik Pál . .
Dr. Kuzsinszky Bálint

149

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

• bö'tcs.

bölcs.
jog

• orvos
bölcs.
jog

orvos
jog

bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
jog

orvos
bölcs.
orvos

Tudo-
mány-

kar

orvos

jog
orvos
bölcs.
jog
orvos

jog
orvos
jog
orvosqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"bölcs.
orvos

"jog
orvoS
bölcs.

hit
bölcs.

"
"jog

bölcs.

"orvos
bölcs.
orvos

"bölcs.

n

" "

"
"
"

"

VII., Rottenbiller-utca 23.
IV., Ferenc J6zsef rp. 23.

1., Döbrentey-utca 20.
IV., Ferenc József rp. 24.

1., Győri-út 13.
IX., L6nyai-utca 18/b.

VIlI., Ullői-út 36.
1., Márvány-utca 10.
1., Kelenhegyi-út 33.

VII., Damjanich-utca 52.
VII., Stefánia-út 14.

V., Ujpesti rakpart 3/b.
1., Horthy Mikl6s út 15.
VIII.,· Horánszky-utca 3:

1., Váralja-utca 4.
IX., Üllői-út 93.

vm, J6zsef-körút 57.
VIlI., Má,tyás-tér 16.

VIlI., Szentkírályi-u. 13.
VIlI., Szentkirályi-u. 13.

VII., Ida-utca 3.
IX., Tűzolt6-utca 58.

Debrecen
IX., Köztelek-utca 1.

1., Ménesi-út ll.
Pannonhalma

VII., Rottenbiller-utca 33.
VIlI., Nap-utca 28.

Puszba-Zámor, Fejér m.
VII., Bethlen-utca 48.

VIlI., l<'hg Sándor u. 17.
II., Heltai Ferenc u. 31.

X., Villányi-út 18.
VII., Nyár-utca 22.
IV .. Váczi-utca 42.
VIiI., Vas-utca 6.

IV., Veres Pálné utca 11.
VII., Rottenbiller-utca 23.
X.,Pongrácz-útiáll. házak L. I. 32.

II., Ervin-utca 3.
VIlI., Rökk Szilárd u. 3l.
VIlI., Reviczky-utca 7.

IV., Váci-utca 33.
VI., Lendvay-utca 25;
VII., Thököly-út 62.

VIlI., Reviczky-utca 4.
IV., Mária Valéria utca 1.

1., Ménesi-űt 19.
VIlI., Eszterházy-utca 3.

VII., Kertész-utca 6. '
IV., Mehmed szultán út 37.
VIlI., Csepreghy-utca 2.

Cím

"

e. c. rk. tanár, udv. tan,
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár

egyet. r:;,ag-lnta:'nár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár

"
" "

"
"

"
"

" " " "nyug. e. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár

e. ny. r. tanár, udv. tan:
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár

" " "n y u g . e . n y .r . ta n á r , udv, ta n .

egyet. ny. r. tanár

" "" "egyet. magántanár

" " "e, ny. r. t., pápai praelatus

egyet. előad6
egyet. magántanár

nyug. e. ny. r tanár
egyet. ny. r. tanár

" "" "nyug. e. ny. r. tanár
egyet. magántanár

egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár

" "" "e. m.-tanár, min, tan.
egyet. c. rk, tanár
egyet. magántanár

e. m.-tanár, udv. tan.
egyet. magá~tanár

e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. leetor

egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár

," "" "egyet. Imagántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár

e. m.-tanár, kir, tan.
egyet. ny. r. tanár

"
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N év Lakás

202
203
204
205

206

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

234

2:35
236
237
238
239
240

241
242
243ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
244
24-5
246
247
248
249
250
251

Dr. Lenhossék Mihály
Dr. Lénárt Zoltán
-Dr. Lichtenberg Kornél •
Dr. szentlőrinczi Lieber-

mann Leó .
Dr. szentlőrinczi ifj. Lie-

benn ann Leő ,
Lindberg Nils Hermann
Dr. Lipták Béla . . . .
Liwingstone William L'.
Dr. Lobmayer Géza
Dr. Lovrích József .
Dr. ifj. Lóczy Lajos
Dr. Lukcsics József
Dr. Lutter János.
Dr. Madzsar Imre
Dr. Magyary Géza
Dr; Mahler Ede
Dr. Manninger Vilmos
Dr. Margalits Ede
Dr. Martin Aurél
Dr. Matolcsy Miklös" .
Dr. Mattyasovszky Miklós
Dr. Mauritz Béla
Dr. Mauthner Nándor
Dr. Mágocsy-Dietz Sándor
Dr. Má,rffyMantuanó Rezső
Dr. Máthé Dénes
Dr. Melich János
Dr. Melichár Kálmán .
Dr. Mező Béla.
Dr. kisapsai Méhely Lajos
Dr. Mihályfi Ákos . . .
Dr. Milkó Vilmos

Dr. Minich Károly .

Mistler Jean d'Auriol
Dr. Molnár Béla .
Dr. Moravcsik Gyula .
Dr. Morelli Gusztáv
Dr. Móclly Lászlo
Dr. Mutschenbacher Tiv.
Dr. Müller Káhnán báró

Dr. Nagy Fcrenc
Dr. Nagy József.
Dr. Navratíl Ákos
Dr. Navratil Dezső.
Dr. Neuber Ernő
Dr. Négyesy László
Dr. Nékám Lajos .
Dr. Némai J6zsef
Dr. Német Artur
Dr. Német Sándor .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* V. fiz. osztály.

I ;:~~-I
kar

orvos
orvos

bölcs.
orvos
bölcs.
orvos

bölcs.
hit
jog

bölcs.
jog

bölcs.
orvos
bölcs.

hit
orvos
jog

bölcs.

"jog
orvos
bölcs.
jog

orvos
bölcs.

hit
orvos

{
jog és}
o r v o s

bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
jog

orvos

n

jog
bölcs.
jog

orvos

"bölcs.
orvos

jog
bölcs.

Cím

"

" " "egyet. leetor

e.ny.r.tanár,udv.tan.
egyet. rk. tanár

egyet. magántanár

"
e. ny. r. tanár, udv. tan.

egyet. c. rk. tanár
egyet. Iector

egyet. magán tanár
egyet. leetor

egyet. magán tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár

egyet. c. ny.· r, tanár
egyet. magántanár

" " " -egyet. ny. r: tanár

"

'" "" "egyet. magántanár
egyet. nyug. ny. r. tanár

egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár

e g y e t . m a g á n ta n ., m in . o .. .ta n .

egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár

e g y e t . m a g á n ta n .;m in . o .. .ta n .

legyet. magántanár :
egyet. ny. r. tanár

e . c . ny, r k . ta n á r , :m in . ta n .

egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár

egJet. ~ag~ta~ár

"
egyet. előadó

egyet. magántanár .
egyet. magántanár

" " »egyet. magántanár

" " "n y u g . e g y e t . c . r k . ta n á r ,

fó r e n d ih á z i ta g

e. ny. 1'. tanár, v. b. t. t.
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár

" " "egyet. ny. r, tanár

" "" ,,.
egyet. magántanár

"

IX., Ferenc-körűt 37.
IV., Ferenc József rp. 25.

V., Nádor-utca in.

VIli., Essterhüey-utca 9.

IV., Veres Pálné utca 34.
X., Héderváry-utca 26..

X., Elnök-utca.
. 1., Várfok-utca 14.

IV., Gr6f Károlyi utca 22.
IV., Kecskeméti-utca 2.
VIII., Baross-utca 28.

Veszprém.
1., Krisztina-körút 59.

1., Vérmező-út 16.
IV., Váci-utca 52~

V., Széchenyi-utca 1.
VIIL, József-utca 2. ,

Zombor.
1., Horthy ..Mik16s út 17.

VIIL, Ullői-út 26.
VIII., Fhg Sándor u. 27.
. VIL, Thököly-út 79.
.rv., Kecskeméti-utca 13.

VIlI., Illés-utca 25.
VIIL, Horánszky-utca 4.
vm., József-körút 45.
VlII., Baross-utca 77.

IV., Ferenc J 6zsef rp. 27.
VIlI., Baross-utca 57.

II., Fő-utca 17.
VIIL, Szentkirályi-utca. 28.

VIIL, József-körűt 63.

V1., Nagy János utca 12.

VIlI., Reviczky-u. 6.
V!., Vilma királynő út 20.

VL, Andrássy-út 86.
IV., Váci-utca 46.

1., Attila-u. 91.
VIIL, Baross-utca 21-

IV., Váci-utca 8.

IV., Kecskeméti-utca 19.
Pécs.

IV., Apponyí-tér 1.
IV., Váci-utca 40.

,
VIIL, Fhg Sándor tér 4.

. IV., Kossuth Lajos u. 2.
V., Sas-utca 11.

VI!., Damjanich-u. 51.
1., Lágymányosi-utca 7.
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Laká.sJIedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N év qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI T,;do-

many-
kar

bölcs,
orvos
bölcs.
jog

orvos
jog

bölcs:

jog
bölcs.

hit
bölcs.

orvos

jog
orvos

bölcs.
orvos
bölcs.

"orvos

jog
orvos

jog
bölcs.
orvos

hit
orvos
bölcs.
orvos

hit
bölcs.

jog
bölcs.
orvos

"

"
"

"

"

"

1., Bercsényi-út 10_
VI., Izabella-u. 84.

IX_, Ferenc-körút 4_
1., Maros-utca 30.
vm, Üllői-út 34.

rx , Ráday-utca 18.
1., Verpeléti-űt 5.
1., Vincellér-u. 42.

IV., Kossuth Lajos u. is.
VII., Ilka-utea 22_

VII., Damjanieh-u. 44_
1., Krisztina-körút 8-10.

1., Karátsonyi-utca 6.
Vác.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.,Országház-utca 12.
V., Gizella-tér 3.

Pécs.
1., Vár, Úri-utca 42.

vm., József-körút 35.

II., Margitkörüt 5/b.
IV., Kaplony-utca 3.
VI., Eötvös-utca 6.

IV., Veres Pálné-utca 17.
VIH .. Ráköcsi-tér 6.
1., Kaszinó-utca vl.

IX., Ferenc-körút 38.
IV., Váci-utca l.

V., Arany János utca !\
IV., Kecskeméti-utca 9.
vm., József-körűt 34.
IV., Egyetem-utca 3.
VIlI., Baross-utca 59.

V., Sas-utca 19.
II., Nynl-utea 4.

VI., Szondy-utca 45.
vm., József-körút 52.

IV., Eskü-út 6.
lY, Központi papnöveide

V., Aulich-utca 7.
1., Ménesi-út ll.
IV., Kálvin-tér 4.

II., Zsigmond-utca 11.
1., Ménesi-út 45.
1., Ménesi-út 37.

IV.; Kecskeméti-utca 11.
VIlI., Mária-utca 46.
IV., Piarista-rendház

IV., Veres Pálné u. 12.
1., Gellért-tér 4.

VHI., Déry-utca 8.
V., Alkotmány-utca 21.

II .. Albrecht-út ll.
V., Nagykorona-utca 20.

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
26;':
263
264
265
266
267
268
269
270
271

272
273
274
275
276-
277
278
279
280
281
.282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
30.!

Dr. Németh Gyula.
Dr. Németh Ödön .
Dr. Némethy Géza.
Dr. Notter Antal
Dr. Obál Ferenc.
Dr. Oberschall Pál
Paál Árpád
Dr. vitéz Pálfy János
Dr, Pap József
Dr. Papp Károly.
Dr. Pataky Arnold.
Dr. Patek Ferenc
Dr. Patrubány Lukács
Dr. Pauer Imre
Dr. Paulel' Ákos.
Dr. Paunz Márk
Dr. Pekár Mihály
Dr. Petz Gedeon.
Dr. Péteri Ignác .•..
Dr. Ploskál-Tempis Ru-

dolf ....•.•.
Dr. ·Polyá.k Lajos
Dr. Pollatschek Elemér.
Popovics Iván . .
Dr. Preisz Rugó .
Dr. Pröhle Vilmos
Dr. Rados Gusztáv.
Dr. Ranschburg Pá.l
Dr. Ráskay Dezső .
Dr. Reiner János
Dr. Rejtő Sándor
Dr. Rihmer Béla.
Dr. Ritoók Zsigmond.
Dr. Rosenthal Jenő .
Dr. Rubel' József
Dr. Rybár István
Dr. Safranek János
Dr. Salamon Henrik
Dr. Saly László
Dr. Sarbó Artur .
Sauvageot Aurelien
Dr. Schaffér Károly

. Schauschek Árpád . .
Dr. Schilberszky Károly
Dr. Schmidt Ferenc . .
Dr. Schmiedlechner Károly
Dr. Scholtz Kornél .
Dr. Schütz Antal
Dr. Siegescu József
Dr. Sigrnond Elek •
Simonyi Béla
Dr. Somogyi Manó •.
Dr. Steiner Lajos
Dr. Stern Samu •

Cím

egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár

" "" "egyet. magántanár
e g y . m . tanár. u d v . ta n .

egyet. magántanár

" " "c. e. ny. rk. tanár, udv. tan.

egyet. ny. r. tanár

" "" "egyet. mag~ntanár

"
"

" " "n y u g .e .n y .r . ta n á r , mín. ta n .

egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár

egyet. ny."r. ta~ár
egyet. magántanár

\

" " "egyet. magántanár

"
"
"

" " "egyet. leetor
egyet. ny. r. tanár

" " " "e. m.-tanár, udv. tan.
. egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár

"
"

" "
" "

" "
egyet. ny." r ta~ár
egyet. magántanár

" " "tanárhelyettes
egyet. c. rk. tanár

egyet. előadó
egyet. ny. r. tanár

egyet. előadó
egyet. magántanár"

"
" "
" " " "e. c. rk. tanár, min. tan.

egyet. ny. r, tanár
e. ny. r, tanár, udv. tan.

egyet. magántanár
egyet. Iector

egyet. magántanár

"
"

"
"
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JIedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N év LakásqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI T~dO'1many-

k a r

Cím

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

Dr. Suták J6zsef.
Dr. Szab 6 Dezső •
Dr. Szabó Ince
Dr. Szab6 J 6zsef .
Dr. Szab6 Zoltán
Dr. Szab6ky János
Dr. Szász Ott6 .
Dr. Szekfű Gyula
Dr. Személyi Kálmán
Dr. Szentmikl6si Márton
Dr. Szentpétery Imre
Dr. Székely Agoston
Dr. Székely György
Dr. Székely István .
Dr. Szinnyei Ferenc ..
Dr. Szinnyei József
Dr. Szladits Károly
Dr. Schwarz Elemér
Dr. Solymossy Sándor
Dr. Tangl Károly
Dr. Tauffer Vilmos.
Dr. Tellyesniczky Kálmán
Dr. Temesváry Rezső.
Dr. Terkán Lajos
Dr. Terray Pál
Dr. Thirring Gusztáv.
Dr. Toborffy Zoltán
Dr. ifj. Toldy Lászl6
Dr. Tomcsányi M6ric .
Dr. Tomcsanyi Vilmos Pál
Dr. Torday Árpád .•.
Dr. Torday Ferenc.
Dr. Tornay J 6zsef
Dr. T6th István
Dr. Tóth Szab6 P~l
Dr. Tóth Tihamér
Dr. T6th Zoltán
Dr. T6thfalussy Imre
Dr. Tóvölgyi 'Elemér
Dr. Török Béla
Dr. Török Lajos.
Dr. Trikál József
Dr. Túry Sándor Kornél .
Dr. Tuzson János
Dr. Udvarhelyi Károly
Dr. Unterberg Hug6
Dr. Vargha Damján
Dr. Vas Bernát
Dr. Vámosay Zoltán
Dr. Vári Rezső
Dr. Vendl Mikl6s
Dr. Verebély Tibor
Dr. Verzál' Gyula
Dr. Wagner József .

bölcs.

"orvos

bö'lcs.
orvos
bölcs.

"jog

bö'lcs.
orvos
bölcs.

hit
bölcs.

jog
bölcs.

orvos

bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.

jog

orvos

bölcs.
hit

bölcs.
orvos

hit
jog

bölcs.
orvos

bölcs.
orvos

bö'lcs.

"orvos

bölcs.

"

eg;et. ny:' 1'. t~~ár
egyet. magán tanár
egyet. ny. 1'. tanár
egyet. ny. 1'. tanár
egyet. c. rk .. tanár
egyet. magántanár

e. ny. r. t.,pápai prelátus u. t.

egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár

e. ny. r. tanár, min. tan.
egyet. magántanár

eg;et. ny." r. ta~ár
e. nyug, ny. r . ta n á r , u d v . ta n .

egyet. ny. r. tanár
e. m.-tanár, udv. tan.

egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár

egyet. ny. 1'. tanár
egyet. magántanár

" " "egyet. ny. 1'. tanár
egyet. magántanár

ll'

" """egyet. magántanár
egyet. ny. 1'. tanár
egyet. magántanár

egyet. lector

" "" " "egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár

egyet. ny. r. tanár
e . ) l l .- t t tn á r , ig a z sá g ü g ym in .

egyet. magántanár
egyet c. r)r",.tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. 1'. tanár
egyet. mágántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magáÍl~anú;r

"
"" ,

." ,)" "
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár

egy~'t. c. n;: rk. t~nár
egyet. ny. 1'. tanár

"

"

1., Horthy Mikl6s út 65.
o Debrecen. .

VIn., J6zsef-körút 37.
VIlI., LU,doviceum-utca 4.

IV., Váci-utca 84.
1., Wién, Minoritenplatz 1.
Pestszentldriuc, á ll .telep 1 ,5 6 .

IL, Krisztina-körűt 5.
IX.', Üllői-út 121.

IX., 'Knézits-utca 15.
1., Verbőczy-utca 12

vm., Fhg Sándor u. 27.
IL, Lánchíd-utca 6.
IL, Bimbó-utca 28.

II., Érmelléki-utca 7.
1., Horthy Mik16s út 15/c.

VIL, Mexikói-űt 52.
VIlL, Eszterházy-utca 7.
VIlI., Fhg Sándor u. 10.
, IX., Tűzoltó-utca 58.
VIL, Erzsébet-körút 32.
1., Mátyás király út 32.
VIlL, Múzeum-utca 9.
1., Karátsonyi-utca 1·5.

1., Budafoki-út 35.
IX., Boraros-tér 6.

IX., Vámháe-körűt 15.
X., Rezső-tér 12..
IX., ÜUői-út 3. .

VIlL, ,Ünői-út 14;
VIL, Erzsébet-körút 1.

VIlI., J6zsef-körút 37 -39.
1., Horthy Mikl6sút 55.
IV., Közp. papnöveide
VIlL, Nemzeti Múzeum
VIlI., Baross-utca 23.

vm, J6zsef-körút 31/b.
IV., Haris-bazár 3.

V., Alkotmány-utca 7.
1., Horthy Míld6s út 15.

VII., Rák6ezí-út 8/a.
. Vl.ll., Fhg. Sándor u. 6.

VIIL, Baross-utca 41.
V., Vadász-utca 33.

1., Horthy Mikl6s űt 15.
V., Lípőt-körűt ll.

1., Mányoki-út 8.
Szentendre, Fő-utca 10.

Sopron
IV., Korona-utca 3.

IV., Kecskeméti-utca 2.
vm., Népszínház-utca 31.
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I I TUdO-1 IroedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N év Cí m Lakás•.. manyozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ul kar

359 Dr. Wenczel Tivadar orvos egyet. magántanár IV., Molnár-u. 7.
360 Dr. Wenhardt János orvos

" " "
VIII., J6zsef-körút 43.

361 Dr. Weiser István bölcs.
" " "

II., Kitaibel Pál utca 4.
362 Dr. Weszelszl;ry Gyula bölcs.

" " "
IX., L6nyay-utca. 25.

363 Dr. Weszely Ödön . .
" " " "

VI., Podmaniczky-utca 10.
364 r», Wlndisch Ödön - orvos

" " "
VIlI., József-körút 35.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

365 Dr. Winkler Lajos. bölcs. egyet. ny. r. tanár VIlI., Múzeum-körút 4.
366 Dr. Winternitz Arnold orvos egyet. c. rk. tanár ,VIII., József-utca 12.
367 Dr. W olkenberg Alajos • hit egyet. ny. r, tanár IV., Váci-utca 83.
368 Dr. YoHand Artur Ba-

tishill . bölcs.
" " " "

V1., Munkácsi-utca 23.
369 Dr. Zachár Gyula jog egyet. c. rk, tanár VII., Wesselényi-utca 59.
370 Dr. Zambra Alajos. bölcs. egyet. ny. 1'. tanár 1., Horthy Mikl6s út 49.
371 Dr. Zemplén Géza . . .

"
egyet. magántanár 1., Horthy Mik16s út 28.

372 Dr. Zimmermann Ágoston
" " " "

VII., Állatorvosi főiskola
373 Dr. Zlinszky Aladár

" " " "
VIlI., N~~v~ros-u. 23.

374 Dr. Zolnai Béla
" " " "

IX., HOl-ut 21.
375 Dr. Zubriczky Aladár. hit egyet. ny. r. tanár 1., Naphegy-utca 5.

,

',)

b-

,

, ,JIHGFEDCBA

I
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Egyetemi tisztviselök betűrendes név-, CÍIIl- és
lakásjegyzéke.

VII., Dob utca 52.
1., Fehérvári-út 155.
IX., Bokréta-utca 33.
IX., Kinizsi-utca 27.
VI., Teiéz-körút 3.
IV., Szerb-utca 10.

Sashalom, Damj anich -u. 27.
VIlI., Prater-utca 55.
IX., Vaskapu-utca 7.
IX., L6nyay-utca 23.

VIIL, Mária Terézia tér 3.
IX., Kinizsy-utca 27.

Nagytétény, Baress G. telep
VIlI., Népszinház-utca 31.

IX., Ráday-utca 19.
Budafok, Anna-utca 31.

X., Pongrác-út 17.

IV., Szerb-utea 10.
vm., 'I'ömö-utca 16.

Újpest, Apponyi Albert u. 21.

VII., Dembinszky-utca 52.

vm., Üllői-út 26.
VIIL, Üllői-út 26.

VIL, Bethlen-utca 43.·
VIlI., Conti-utca 44.

VIIL, Üllői-út 26.

Egyetemi rektori hivatal.

Ag6cs Nándor dr. . .
Aichinger Ferenc . .
Erdélyi Gyula . . . .
Giovannini Rudolfné .
Lechner János. . . .
Margitai Antal dr.* .
Mattyasovszky Attila.
Pap István dr ...
Thanhoffer Inna •
T6th Jenő dr ...

Quaestura.

Bakoss Gergely •
Balogh Sándorné
Füredi Sándor. . .
Gaál Zsigmond dr. •
Laczházy Sándor .
Nickmann Ottó . .

Hittudományi kar.

Matyasovszky János .

Jog- és államtud, kar.

Galambos Ferenc dr ..
Havasi Vilmos.
Karsay István • • . .
Szab6 Erzsébet . . .

Orvostudományi kar.

Dunay István .
Dunay Jenő ••
Farkas Ilona .
Herrnann Elek
Dunay J enőné •

* V. fizetési osztál,

Cím

egyet. s. titkár
díjnok

egyet. levéltáros
egyet. irodasegédtiszt

irod. s.-tíssb
kír, tan., egyet. tanácsjegyzó

egyet. tollnok
egyet. segédtitkár

ír6gépkezelőnő
egyet. segédtitkár

főtiszt, tollnok
díjnok
tollnok

megbíz. ellenőr
irödafőtiszt

quaestor

egyet. tollnok

egyet. s.-titkár
egyet .. irodas.-tiszt
egyet. irodas.-tiszt

díjnok

könyvtárkezelő-tiszt
egyet. fogalmaz6
ír6gépkezelőnő

tollnok
tollnok

7
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Bölcsészettud. kar.

Beller László .
Sárváry Árpád
Seper Mihályné

Egyeteml könyvtár.

Czakó Ervin dr. • .
Czeke Marianne dr.
Ferenczi Zoltán dr."
Fitz József dr.
Gáspár ilona .
Grósz Géza .. "
Grósz Gézáné szül. Feicht

Erzsébet .
Kiss Tiborné szül. An-

derkó Aurélia dr.
Kovács Piroska dr. .
Majba Vilma . .
Nagy Aranka . .
Orbán József . •
Sántay Mária dr.
Tetzel Lőrinc . . . .

Egyetemi gazdasági
hivatal.

Auer Lajos ...
N. Baráczy Béla.
Benesik János . .
Bezdek Irén. . .
Bobrovszky Andor
Bogyor Margit. .
Bohus Ferenc . .'
Cziczey László
Özv. Deák Jánosné
Demeter István
Eckert 'Ferenc.
Fedor Jenő .
Fedor Károly
Fekete Anna.
Fodor Elemér
Geiling Mária
Gönczi Pál .
Gyarmathy Pál
Haag Imre . ,
Horváth Magda
Hütter Károly .
Jóba Lászlóné .
Kiss Károly . .
Kopár Ernő ..
Kőszeghy Anna

Cím

díjnok
egyet. tollnok
irodasegédtiszt

egyet. könyvtárőr
egyet. könyvtárőr

egyet. könyvt. főigazg.
egyet. könyvtárőr

szakdíjnok
egyet. könyvtárőr

könyvt. segédtiszt

szakdíjnok
könyvt. scgédőr

szakdíjnok
szakdíjnok

könyvt. segédtiszt
könyvt. segédőr

egyet. könyvtárör

IX., Ráday-utca 63.
VIll., Múzeum-körút 8.

VIt, Aréna-út 59.

IX., Üllői-út 121.
VIlI., Üllői-út 4.

IV., Ferenciek-tere 5.
1., Horthy Miklós út 55.

VL, Oldal-utca 4.
1., Szarvas-út 8(b.

L, Szarvas-útzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8/b.
I

II., Bimbó-utca 9.
V., Váci-út 34.

VII, Rottenbiller-utca 3.
X., Juranics-utca D. 327,

VIIL, Illés-utca 4.
VIILrSzentkirályi-utca 22.

IX., Rákos-utca 3.

IlL, Szőlő-űt 70.
VIIL, Baross-utca 40.
X., Kolozsvári-út 32.
VIlI., Nap-utca 25.

VIlI., Baross-utca 40.
VIIr, Verseny-utca 10.

Ullői országút 65.
,

IX., Ferenc-körúf 40.
VIIL, Baross-utca 40.

Kispest, Rákóczi-út 137.
VIIL, Baross-utca 40.
VIlL, Baross-utca 40.

VIlI., Szigony-utcaJIHGFEDCBA1 6 / b .

Kispest
IX., Páva-utca 22.

VII., Murányi-utca 8.
VII., Verseny-utca Hl.
IX., Tűzoltó-utca 21.

VIlI., Szigony-utca 16(b.
Pestszentlőrincz

IX., Lónyay-utca 46.
VIII~ Baross-utca 78.
Göd(,llő, Petőfi-tér 15.

J.., Pauler-utca 4.
,

* V . fizetési osztály.

gazd, hiv. segédtiszt
gazd. hiv. gondn.-segéd

díjnok
gazd. hiv. segédtiszt

díjnok
díjnok
díjnok
díjnok

gazd. h. írógépkezelőnő
napidíjas

m űszaki segéd
raktárnok

gazd. hiv. gondn.-segéd
díjnok
díjnok
díjnok

gondnok-segéd
díjnok
díjnok
díjnok

gazd. hiv. tiszt
, gazd. hiv. irodatiszt
kormánytanácsos bfi igazgató

gazd. hiv. gondn.-segéd
irodasegédtiszt
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Lászlö Gyula .
Magyar László .
Mayer Károly .
Mühl Gizella .
Oláh Erzsébet .
Orbán János
Patty Imréné
Pál Icla. . .
Pászti Elemér
Pászti Margit
Paura Richárd .
Pétery Etel . .
Prohászka Teréz
Robiesék Ágota
Roggenbauer János
Rozinay István
Siha Elek .....
Dr: Sirokay Margit
Schultz Józsefné ,
Schwajda Irén.
Süre Jolán ..
Dr. Szabó Béla
Szabó János. .
Szekulinátz Margit.
Szlávik M. Paula
Sztaricskay István
Szy István
Theile Lili
'l'udor Katalin.
Uti István
Varga Öclönné .
Veress József cll'.
Dr. Virág Frigyes
Zbytek Emma . .edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E g y e tem i n y om d a .

Bárczy Dezső dr.
Czakó Elemér dr. .
Császár Elemér dr ..
Gévay Wolf Nándor dr.
Gorka Sándor dr. .
Horánszky Dezső dr.
Kornis .Gyula dr.
Lauer Ödön ....
Magyary Zoltán cll'.
Mihályfi Ákos cll'. .
Nékám Lajos dr.
Notter Antal cll'..
Olay Ferenc cll'..
Schopp János . .
Siegescu József dr ..
Szabó T. István .
Tóth Gyula dr. .' .

Cím

gazd. hiv. gondn.-segéd
díjnok

gazd. hiv. segédtiszt
gazd. hiv. segécltiszt

díjnok
díjnok
díjnok

gazd. hiv. segédtiszt
gazd. hiv. gondn.-segéd

gazd. hiv. segédtiszt
díjnok .

kezelönö
kezelőnő
díjnok

műszaki felügyelő
I ? -y u g . m ű sz . fe lü g y e lő . d íjn o k

díjnok
, díjnok

gazd. hiv. segédtiszt
gazd. hiv. segédtiszt

díjnok
gh. igazgató

irouatiszt
díjnok

irodatiszt
gazd. h. élelmezési tiszt

gazd. hiv. segédtiszt
gazd. hiv. tiszt

díjnok
iroda-tiszt

gazd. hiv. segédtiszt
gazd. hiv. tiszt
gondnoksegéd

díjnok

h. államtitkár
h. államtitkár
egy. ny. r. tan.

államtitkár
egy. ny. 1'. tan.
vezérigazgató

egy. ny. r. tan.
kereskedelmi igazgató
min, osstálytanácsos

egy. ny. r. tan.
egy. ny. r. tan.
egy. ny. 1'. tan.

min. osztálytanácsos
vezető főtiszt.

pápai prael., egy. ny. r, t.
nyomdai igazgató

könvvkiadőhivatali ig.

I

Lakás

Vl ll., Balassa-utca 6.
VIIL, Balassa-utca 6.
IL, Logody-utca 13.

IV., Múzeum-körút 21.
V., Kádár-utca 6.

vnr., Eszterházy-utca 16.
Wekerle-telep, Főtér 10.

IX., Gyep-utca 39.
VIIL, Pál· utca 3.

1., Márvány-utca 7.
IL, Szalag-utca 24.
VII., Rákóczi-út 52.

1., Győry-út 18.
Kispest

IL, Fő-út 8.
VIlI., Baross-utca 40.

X., Pongrácz-út.
VII., Rákóczy-út 52.

VIlI, Sárkány-utca 1.
VIll., Mária-utca 51.

Ill.. Pusztaszeri-út 3/a.
VIlI., Hunyadi-utca 38.
VII., Peterdy-utca 33.

IL, Vérmező-út 19.
vm. Üllői-út 26.

IX., Ráday-utca 19.
VIlI., Szigony-utca 20.

II., Csévy-utca 1.
Rákoscsaba, Lajos-utca
VIIL, József-körút 13.

Rákosliget
Vecsés, Erzsébet-utca 10.

VI!., Mexikói-űt 7.

1., Naphegy-utca 21.
1., Pauler-utca 4.

L, Krisztina-körút 6-8.
VIlI., Eszterhúzy-utca 16.

vm., Vas-utca 6.
V., Wahrmann-u. 13.

VIlL, Szentkirályi-utca 28.
IX., Kossuth Lajos-utca 2.

1., Maros-utca 30.

1., Bors-utca 20.
IV., Irányi-utca 12.

Budatetény
1., Mátrai-utca 9.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E g y e tem i a lt is z te k létszámkímutatása,

1 . Á lta lá n o s lé t s z ám .

(Hl22. április 24-iki állapot.)

Altiszti jelleg LétszámqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II

25ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

36

9l

21

, ,.. I ,..s S -+-'ro ro 's 1!
...•

-d ~.!<l .~]
,.. ~~ >:lo o ::s /::S

Altiszti jelleg 'g,.. .-.:; ul ..., ",:>, Ul-+"

'"..., "" . §.~
ro ro .,

::s ~ ., ,.. .,.-.:; ., "">:l

];E '"-+"ro o ro Q ::S '" li] N
~,.!:tl bD.!<l í':.!<l :ö - -P .!<l,.<4 ro 00

o ~
::S

'"~ ....., O >Q o' c::; O

Gépész. 9 1 1 11

Mííszaki I. 1 23 1 25

Műszaki II. 1 30 1) 1 1 36

Kezelő altiszt 1 3 56 15 3 8· 5 91

Egyéb altiszt 1 11 6 2 1 21

Összesen
21 51 ]29 \ 26\ 6\

1
\

9\ 61
184

Gépész (altiszt) . .

Műszaki (1. o.) altiszt

Műszaki (II. 6.) altiszt

Kezelő altiszt

Egyéb altiszt

Összesen

l l . K a r o k és h iv a ta lo k s z e r in t i m e g o s z lá s .

184



EGYETEMI ALMANACHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA101

Ill. Névszerinti kímutatas, figyelemmel a szolgálati helyre, a
kinevezés, illetőleg besorozás, valamint a hivatalizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeskü idejtke.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{ I i IMLKJIHGFEDCBA I
I Kinevezés,t.aw; eskü

Név Állomáshely illetőleg le tét Ié k
.~ 'o besorozás e ene
N h
:ö 'ó - időpont ja időpont ja
:;; ~

1 Hegyi Sándor II. sz. sebész, klin, 1904 VI. 13. 1900 1. 16.
2 Péter Robert . élettani intézet 1905 XII. 24. 1905 1. 16.

."1 3 Kovács Dezső . I. sz. szemklinika 1910 IX. 14. 1909 n. 25.

'" 4 Balogh J 6zsef 1. sz. női klínika 1909 IV. 28. 1909 IV. 29.
'" 5 Kocsonya Pál központi épület 1917 VI. 30. 1911 V. 29.02

"" 6 Décsey J 6zsef I. sz. belklinika. 1919 1. 1.
p..

7 Kiss János II. sz. női klinika 1919 1. 1.
"" 8 Szemes János. szemklinika
( ! j

9 Szűcs László stomatologia
10 Borbély Zsigmond.' . tvszéki orvost. int.
II Molnár Ferenc vegytani int. .

-

1 Szalay Jenő hittudományi kar 1894 VI. 16. 1895 VI. 19.
2 Simon Pál közegészségtani int. 1896 XII. 1. 1896 XU. 2.
3 Esztergomi Károly 1. sz. anatomia 1897 V. 1. 1897 V. 1.
4 Hajós István . • . II. sz. anatómia 1901 X. 1. 1902 II. 4.

."1 5 SzaBár József . 1. sz. sebészeti klin. 1904 VI. 1. 1904 IX. 9.

'" 6 Dinka Gábor . Il. sz. anatomia 1904 VII. 16. 1904 IX. 19.
~

7 Kukucska István II. sz. sebész. klin. 1908 IV. 16. 1908 IV. 13.
N

00 8 Farkas István . gyógyszertár 1908 VII. 16. 1908 VII. 6.
.~ 9 Szalay Károly ált, kér- és gyógyt.MLKJIHGFEDCBAin t . 19u8 vm. 1. 1908 VIlI. 1.~
.-< 10 Kopácsi Ferenc . II. sz. chemiai int. 1909 II. 16. 1909 II. 6.
ol II Szabó Pál ITI. sz. belklinika 1911 X. 1. 1911 IX. 19.

~ 12 Dobos Sándor 1. sz. anatómia 1912 IL 1. 1911 XI. 15.
Ó 13 Lehoczki István 1. sz. sebészeti klin. 1912 XI. Iti. 1912 XI. 15.

..... 14 Holl János. tvszéki orvost. int. 1913 1. 1. 1913. Ir. 4.

..... 15 Pap Elek 1. sz. anatómia 1913 IX. 1. 1913 VUI. 30.

."1 16 Fraller Károly
" " "

1914 IV. 1. 1914 UI. 23.
ol 17 Szilágyi Ferencné . 1. sz. női klinika 1919 1. 1. 1918 VII. a .

'" 18 Balla Mária II. sz. Röntgen-int. 1919 1. 1.
00

:;:; 19 Greszler Emma. I. sz. szemklinika 1919 1. 1.

~ 20 Szabó Katalin 1. sz. női klinika 1910 1. 1.
21 Szemerád Jánosné

"
II. sz. női klinika 1919 1. 1.

22 Orbán György elmekőrtani int.
23 Dán Sándor 1. sz. kórb. int.
24 Majercsik Mária urologia
25 Horváth János bölcsészettani kar

- -."1
1 Kis György II. sz. szülész. klin. 1902 UL 16. 1902 VI. 3.c )

~
1905 VI. 1.N 2 Pékli Ignác II. sz. sebész. klin. 1905 XI. 2..:S

+ ' 3 Rőth István . állattani intézet 19081. 16. 19081. 1.
'd 4 Kranauer Imre növénytani intézet 1911 XI. 13. 1911 XI. 13.
é 5 Cserna Jmre gyógyszert. intézet 1912 V. 1. 1912 IV. 22.
H
t:::- B Magyari László . könyvtár 1912 V. 1. 1912 JV. 22.

~
7 Bányai Péter . földrajzi intézet 1912 VII. 1. 1912 VI. 20'1

'"
8 Gavik Sándor jog- és államt. kar 1912 VII. 1. 1912 VI. 28.

m

9 Beck Mária I. sz. sebészeti klin. 1919 1. 1.'p
~
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ee S
Kinevezés,~ ,~

Hivatali eskü".:!; "i

Név Állomáshely illetőleg
letételének:.3 'o besorozási; l ..!:;">

időpont ja időpont ja:.3 o;: ~

10 Bognár Gáspárné, Ke-
resztes Orbán Eszter elme- és ídegkórtaní int. 1919 1. 1.

II Breyer Julianna 1. sz. női klinika 1919 1. 1.
12 Gacsal Mária . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
13 Geizler Inna 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
14 Hauser Jozefin 1. sz. női klinika 1919 1. 1.

~ 15 Holcz Konrád bőrgy6gy. klinika 1919 1. 1.
Q)

-+ " 16 Horváth Ferencné • II. sz. szemklinika 1919 1. 1.

" 17 Huszár Mihály '1. sz. szemklinika 1919 1. 1.ro.... 18 Jánosi Ferencné elme- és idegkórtani int • 1919 1. 1.
-+ "

19 Józsa János bőrgy6gy. klinika 1919 1. 1.• ....
o \! 20 Kéhm Erzsébet . 1. sz. szemldinika 1919 1. 1.

21 Kiss Anna 1. sz. női .klinika 1919 1. 1.
o

22 Csatári Kiss Ferenc elme- és ídegkortaní int. 191\1 1. 1.
• .... 23 Kiss R6za . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. . .1 -<~ 24 Krán Mária 1. S2!. női klinika 1919 1. l.....

25 Kukucska György . Ill. sz. belklinika 1919 1. 1.
~

o \! 26 Kukucska J6zsef II. sz. belklinika 1919 1. 1.

" 27 Lehoczky Szabina. 1. sz. szemklinika 1919 1. 1- - .
U J

'P 28 Nagy JözsefnéMLKJIHGFEDCBAe lm e - é s idegkertaní in t . 1919 1. 1-

~ 29 Rátkai János .. gazdasági hivatal 1919 1. 1. 1022 m. 24.
30 Sárossy Kajetánné e lm e - é s id e g k ó r ta n i in t . 1919 1. 1.
31 Szabó Erzsébet 1. sz. női klinika 1919 1. 1.
32 Szalay Má,ria 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
33 Szenográczky Julia

" " "
1919 1. l.

34 Tamási R6za elme- é s idegk. int. 1919 1. 1.
35 Turcsányi Karolin . 1. sz. női klinika 1919 1. 1.
36 Domonyik György beldiagnoszt. klin. 1919 I. 1.

-

1 Jaksa János II. sz. női klinika 1887 IX. 1. .1888 Ill. 17.
2 B. Kiss János . l.iog- és államtud. kar 1897 II. 16 1897 V. 15.
3 Balyalya János . természetrajzi épület 1901 1. 1. 1901 Ill. 14.
4 Markos J 6zsef 1. sz. szemklinika 1901 XII. 1. 1902 II. 21.

~ 5 Bécsi István bőr és bujakért. int. 1902 1. 1. 1902 IV.. 14.
Q) 6 Illés János II. sz. sebészeti klin. 1904 VI. 16. 1904 IX. 9.

-+ " 7 Blazsovszky Béla 1. sz. szülészetí klin. 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.

" 8 Pataki Imre jog- é s állaint. kar 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.
oo 9 Soha József központi épület 1905 VI. 1. 1905 XI. 2..... 10 Stegmann J 6zsef . II. sz. szemklinika 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.

+ ' 11 Vadász Géza 1. sz. sebészéti klin . 1906 II. 1. 1906 Ill. 1.....•
12 Czeizer Gyula elme- és idegk. int. 1908 XI. 1. 1908 X. 29.o \!

13 Lángi János
" " " "

1908 XI. 1. 1908 X. 29.
'o 14 Augusztin Pál elme- és idegk. int. 1909 VI. 1. 1909 V. 24.
....•

15 Szalay Tamás . jog- és államtud. kar 1909 VI. 16. 1909 VI. 14.
Q)

16 Kaiser Ferenc gazdasági hivatal 1909 VIlI. 1. 1909 VIlI. 3.
" 17 Fogás Lászl6 1. sz. női klinika 1911 V. 16. 1911 V. 16.
Q)

18 Cseh Gyula rektori hivatal 1911 IX. 16. 1911. X. 31.
~ 19 Varga Péter II. sz. helklinika 1912 1. 16. 1912 1. 15.

20 Dávid Ignác orr- é s gégeklinika 1912 V. 1. 1912 IV. 26.
21 Füredi Mihály 1. sz. szemklinika 1912 IX. 16. 1912 IX. 4.
22 Reichl József • gy ermekklinika 1913. IV. 15. 1913 IV. 5.
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to S
Kinevezés,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ '<il Hivatali esküN

~ 00

Állomáshely
illetőleg

:p 'o N é v besorozás
letétel ének

~ .k :i'
időpont ja időpont ja:p o

:; j ~

23 Tamás Márton élettani intézet 1913 IV. 15. 1913zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. 5.
24 Légrádi Orbán II. sz. sebész. klin. 1913 IV. 16. 1913 IV. 5.
25 Kishéger István . hittudományi kar 1913 IV. 16. 1913 IV. 14.
26 Varga Mihály m . sz. belklinika 1913 IV. 16. 1913 IV. 14.
27 Ádám Hugó . egyetemi templom 1913 VI. 16. 1913 VI. 13.
28 Takács Ferenc közegészségt int. 1914 VI. 16. 1914 VI. 10.
29 Szeder Gyula . 1. sz. anatómia 1921 VII. 1. 1921 VI. 23.
30 Agatity József gazdasági hivatal 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
31 Babortsik Julianna 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
32 Bazsó Vince .MLKJIHGFEDCBA1 . é s I I . s z . chemíaí in t . 1919 1. 1.
33 Bodai Istvánné I I . sz. szemklinika 1919 1. 1.
34 Buzora Mihály II. sz. belklinika 1919 1. 1.
35 Farkas János. . könyvtár 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
36 Germán Ilona 1. sz. női klinika 1919 1. 1.
37 Gullner Ferencné Ir. sz. női klinika 1919 1. 1.

38 Hajdu József . föld - és őslényt. int. 1919 1. 1.

39 Hanák Antal . gazdasági hivatal 1919 1. 1. 1922 n n 24.
40 Hegedüs János . könyvtár 1919 1. 1.

.!ol 41 Hegyesi Gizella. II. sz. női klinika 1919 1. 1.

Q) 42 Horváth Béláné • 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
...., 43 Horváth Gizella 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
N 44 Karlé Teréz I. sz. szemklinika 1919 1. 1.
U J 45 Kéler Lajosné II. sz. női klinika 1919 1. 1.

....• 46 Kéri József. . 1. sz. sebészeti klin. 1919 1. 1.

....,
47 Kovács Istvánné II. sz, női klinika 1919 1. 1.

• .....
48 Környei Lajosné 1919 1. 1.

oil " " " "49 Kukucska Ferenc ll. sz. belkliníka 1919 1. 1.
'o 50 Lénárt József . bölcsészetk. épület 1919 1. 1.
• ..... 51 Lőrincz Kálmán . 1. sz. Röntgen-int. 1919 1. 1.
Q) 52 Matus János bölcséazetkar 1919 1. 1.
N 53 Máté Mária. II. sz. női klinika 1919 1. 1.
Q)

54 Mogyorósi János Ill. sz. bel klinika 1919 1. 1.
...

1:<:1 55 Molnár József
56 (budapesti) . gazdasági hivatal 191~ 1. 1. 1922 Ill. 24.
57 Molnár József
5t) (Iőrinozi-i) beldiagnoszt. int. 1919 1. 1. ..
59 Molnár Margit II. sz. szemklinika 1919 1. 1.
60 Molnár Mária

" " "
1919 1. 1.

61 Pataki László . könyvtár 1919 1. 1. 1922 m. 24.
62 Pálfi Dénes .. II. sz. chemiai int. 1919 1. 1.
63 Percsies Ágnes 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
64 Piutér Jánosné n ö v é n y r e n d s z e r t& n i in t . 1919 1. 1.
65 Porczei Béla bőr- és bujakórtani int. 1919 1. 1.
66 Schmidt Pál II. sz. sebészeti klin. 1919 1. 1.
67 Simon Gábor . radiologiai intézet 1919 1. 1.
68 Szabó Jenő. 1. sz. ehemiai intézet 1919 1. 1.
69 Szalay Jozefa • 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
70 Szalay Róza

" " "
1919 1. 1.

71 Tiboldi Ferenc élettani intézet 1919 1. 1.
72 Tóth Antal. bölcsk. phil. könyvt. 1919 1. 1.
73 Tóth Klára. 1. sz. női klinika 1919 1. 1.
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l

N

illetőlegcn
Név Állo~áshely letételének~ 'o besorozás

~ ~ időpont ja időpont jao
:;; ~

,

74 Török Stefánia . 111. sz. női klinika
75 Vineze J6zsef. orvostud. k. dék. hiv. 1919 1. 1.
76 Szücs János élettani intézet 1921 X. 14. 1922 m. 18.

~ 77 Berki István könyvtár , 1922 II. 2. 1922 m. 18.
78 Császár János.MLKJIHGFEDCBA" I 1922 II. 2. 1922 m.·18.< ll

"+ ' 79 Korom István
"

1922 II. 2. 1922 m. 18.
N 80 Hetesi István . 1922 II. 2. 1922 nr. 18.
00 · ,.

"..... 81 Karácsony J 6zsef bölcsk. (IIL chemia) 1922 LV. 12.
+ ' 82 Gáspár. Jenő bakteriol. intézet• ...•

83 Dallos Károly II. sz. bonct. int.ci!

84 Ludányi Illés . 1. sz. belklinika
'o 85 Kéri Gyula · VI. sz. belklinika• ...•

86 Tolnai György könyvtár
< ll

N 87 Gubics R6za . 1. sz. női klinika
< ll 88 Madocs J 6zsef . növénykert
~ 89 Kiss Nándor radiologia

90 Kalocsai István .. törvszéld orvost. int. I

91 Finta Pál vegytani intézet
92 Stanesics János.

" "93 P06r János. gazdasági hivatal
- ,

1 Baki Sándor természett. intézet 1908 II. 1. 1908 1. 30.
2 Kodai János' II. sz. szémklinika 1910 II.' 16. 1910 II. 19.
3 Köleséri Imre .,.. ásványtaní intézet 1921 XL 3. 1921 XI. 8.
4 Auerhammer Péjerné bonctani épület 1919 1. 1.

,
5 Fekete -!Jajos • bölcsk. dékáni hiv. 1919 1. 1.

~ 6 Kis István. ' .... rektori hivatal 191!} 1. 1. 1922 nr. 24.
< ll

7 Márton Samu · jogi kar ' 1919 1. 1.
+ ' 8 Mikl6s Dénes . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
N

9 Moskovszky J 6zsef rectori hivatal Un9 1. 1. 1922 m 24.o >

...• 10 Mucsy Gergely " 1. sz. sebészeti klin. 1919 1. 1.

+ ' 1 1 Rácz András -, növénytani intézet 1919 1. 1.
..... 12 Szab6 Ferenc, 1. sz. szülészeti klin, 1919 1. 1.
ci! 13 Tamás János II. sz, szemklinika 1919 I. 1.

..o 14 Timár Mihály bölcsk. pedag. könyvtár 1919 1. 1.

'< ll 15 • Varga J 6zsef (békési) I. sz. sebész. klin. 1919 1. 1.

h
16 Varga József (eszterg.)

"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n

" "
1919 1. 1.

17 Györkös János agyszövettani int.eo
18 Hask6 István , , növénykert

f il
19 Di6si Pál Quaestura ,

20 Farkas István I. sz. sebész. kln.
21 Buga J6zsef II, sz. szemklinika
2;l Illyés Zsigmond szer-

ződés,es kapus-altiszt növénykert 1924. VII. 1.

\

\
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IV .

E g y e t em i a l t i s z t e k n e k

h iv a ta lo k és in t é z e t e k szeríntí e lo s z t á s a .edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .
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~~~~6
A rend-

MűszakiE! szeresí-
GépészekedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'''' hivatal vagy intézet tett

(1 . o.) altisztek
to

állása J

megnevezése• ...MLKJIHGFEDCBA
s z á m aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o:

1 Agyszövettani intézetJIHGFEDCBA

2 Állattani intézet

3
Álta1-ínos kér- és

-- Szalay Károlygy6gytaIii inté zet
--

4
Ásványtani és kőzet-

taní intézet

5 Bakteriológiai intézet

Dobos Sándor
6

Bonctani intézet
Esztergomi Károly

(1. sz.) Fraller Károly

7
Bonctani intézet

(Il. sz.)

8 Belklinika
Décsey J6zsef

(1 . sz.)

9
Belklinika

(II. sz.)

10
Belklinika

Szab6 Pál
(Ill. sz.)

1 1
Belgy6gyászati

{

-diagnosztikai klinika

I

12 Bölcsészeti kar
Horváth János

(Dékáni hivatal)

13 Bölcsészetkari közp.
épület
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.
Műszaki SKezelő altisztek Egyéb altisztek 'cll

(II. o.) altisztek N
U J

'" " 'oMLKJIHGFEDCBA
[ f l

Györkös János 1

Rőth István 2

3
,

,

Köléséry Imre 4

Gáspár Jenő 5

6
,

,
\

--

Dallos Károly 7

Ludányi Illés 8
-,

,

Buzora Mihály
Kukucska József Kukucska Ferencz 9

Varga Péter ,

,

Kukucska György , Mogyorósi János , 10Varga Mihály

,

Domonyik ,György
Kéri Gyula 11
Molnár József (lórinczi)

,

I

1~ I
Tóth Antal

Fekete Lajos
Tímár MihályzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r

Lénárt József ,JIHGFEDCBA 13

-
,
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A.z alkalmaz6 A rend-
MűszakiEl szeresí-

Gépészek,~ hivatal vagy intézet tettedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N (1. o.) altisztekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtn

megnevezése állás
SMLKJIHGFEDCBA s z á m a .

tr :
'.

-
14 Bonctani épület

15
Bőr- és nemik6rtani ,

klinika
,

16 Egyetemi gy6gyszertár Farkas István

1 7 Egyetemi templom

18
Elme- és idegk6rtani

Orbán György
klinika

19 Élettani intézet Péter Róbert

20 Embertani intézet -

21
Élet- és k6rvegytani

intézet

22
Fogászati (stomatolo-

Szűcs Lász16giai) klinika

23 Földrajzi intézet

24 Földtani intézet

,

25 Gazdasági hivatal



AZ 1924- ••5. TANÉVRE.JIHGFEDCBA 109

Műszaki S
Kezelő altisztek Egyéb altisztek '':'d

(IL o.) altisztekedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN
U J• ...
oMLKJIHGFEDCBA

U J .

Auerhammer Péterné 14

Holcz Konrád Bécsi István
15

Józsa János PorczeI Béla

16

Ádám HugÓ 17
,

Bognár Gáspárné
özv. Jánosi Ferenczné

Augusztin PáJCsatári Kiss Ferencz
Nagy J ózsefné Czeizer Gyula 18

özv. Sárossy Kajetánné Lányi János

Tamási Róza

Szücs János
Tamás Márton 19
Tiboldi Ferenc

20

21

22

Bányai Péter 23

Hajdu József
r'

24

,

Agatity József ,

Rátkay János
Hanák Antal
KaIser Ferencz 25

Molnár József (bpesti)
Poór János
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AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalkalmaz6 A rend-
S

hiva~al vagy intézetMLKJIHGFEDCBA
s z e r e s l -

Gépészek
Műszaki

':<1 tettedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'" ,állás (1. o.) altisztek00

megnevezéseH
s z á m ao MLKJIHGFEDCBA

u l ,

26
Gyermekgy6gyászati

Szemes János
I

klinika I

--

27 Gyógyszertani intézet I

,

- -,

28
Hittudományi kar ,

Szalay Jenő(Dékáni hivatal)

2)
Jog- és állatudományi
kar (Dékáni hivatal)

30 Kosmographiai intézet

31
Kérbonctaní intézet , Dán Sándo;r

(1 . sz.) Pap Elek

32'
K6rbonctani intézet Dinka Gábor

(II. sz.) Haj6s István

33 Könyvtár Nagy Pál
I

-

34 Közegészségtani intézet
,

Simon PáL

35 Központi épület Kocsonya Pál

36
Női klinika

Balogh J 6zsef
Szabó Katalin

(1. sz.) , özv. Szilágyi Ferencne

I

I
,

,
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Műszaki , ra
Kezelő altisztek Egyéb altisztek v.;l

(II. o.) altisztek N
cn• ...
ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W
'-

Reichl J 6zsefJIHGFEDCBA 26

Cserna Imre 27

\ Kishéger István 2ö
- -" -

-
B. Kiss János /

Gavik Sándor Pataki Imre Márton Samu
I 29

Szalay Tamás ~

"

'30

,

Szeder Gyula 31

32,
I

Berki István
Császár János
Farkas János

Magyari László Hegedűs János 33
Hetesi, István
Korodi István

,

Pataki Lászlo
Tolnai György

I

Takács Ferenc 34

Soha J6zsef Moskovszky J 6zsef 35
Cseh Gyula

Breyer Julianna
Blazsovszky Béla /

Hauser Jozefin
Kiss Anna

Fogás Lász16

Kr6m Mária
Germán Ilona Szabó Ferenc 36

Szabó Erzsébet
Gubics R6za

Turchányi Karolin
Tóth Klára

I
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I
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az alkalmazó A rend-
S

hivatal vagy intézet
szeresf-

Gépészek
Műszaki

'cd tett
'" (1. o.) altisztekMLKJIHGFEDCBA. a >

megnevezése állás,..
o számazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o:

.

37
Női klinika

Kiss János Szemel~d Jánosné
{ll. sz.)

,

38
Általános növénytani
intézet és Növénykert

~9
Növényrendszertani

intézet

40 Orr- és gégeklinika

41
Orvostudományi kar

(Dékáni hivatal)

42 Quaestura

43 Radiologiai intézet

44 Rectori hivatal

45
Röntgen-intézet

(1. sz.)

46
Röntgen-intézet Balla Mária.

(II. sz.)

Sebészeti klinika Lehoczky István
(1. sz.) Szallár József

47
I

Sebészeti klinika Hegyi Sándor Kukucska István
(II. sz.)

-

48
Sebészeti klinika

(lll. sz.)
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Műszaki
Kezel,ő altisztekedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS

Egyéb altisztek 'ol
(II. o.) altisztek N

00• ..
oW.

.

Gulner Ferencné
Hegyesi Gizella '
Jaksa JánosMLKJIHGFEDCBA

K is György özv. Kéler LajosnéJIHGFEDCBA
,37Kovács Istvánné

-özv, Környei Lajosné '
Máté Mária'
Török Stefánia .

Kranauer Imre Madocs J 6zsef
Hasko István

38
Rácz András

özv. Piutér János'né 39
"

Dávid Ignác ' . 40

"

Voncse J6zsef 41

Di6si Pál 4'1

Kiss Nándor , 43\ Simon Gábor ,

Kis István 44

Lőrincz Kálmán / , 45

-, 46

Farkas Istvá~

Beck Mária Kéri J6zsef Mucsi Gergely
Vadász Géza Varga József (békési)

Varga J őzsef (eszte-rg,omi)
47

Illés János
Pékli Ignác Légrádi Orbán

Schmidt Pál

48 .

8

113
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I

Az alkalmaz 6 A rend-
MűszakiEl szeresí-

Gépészek~ hivatal vagy intézet tett
(1. 0.)' altisztek

N

állásU J

megnevezéseH
számaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ca

I

49 Szemészeti klinika
Kovács Dezső Greszler Emma(1. sz.)

-
-

50 Szemészeti klinika
(II. sz.)

51 'I'erméezetrajzi épület - -

52
Természettani intézet

(1. sz.)

,
Természettani intézet ,

53
(II. sz.)

I

54
Törvényszéki orvostani

Borbély Zsigmond Holl Jánosintézet

55 Urologia Máj~rcsik Mária

56 Vegytani intézet
Molnár Ferenc(I. sz.)

,

57 ltegytani intézet
Kopácsi Ferenc(II. sz.)

,

Vegytani intézet .
58 (III. sz.) .

- ,

.
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-

Műszaki S
Kezelő altisatek Egyéb altisztek '<Il

(II. o.) altisztek "00.• ..
o

ro

Gacsal Mária
Babortsik Julianna

Geizler Inna
Füredi Mihály

Huszár Mihály
Horváth Béláné
Horváth Gizella

Kéhm Erzsébet Karlé Teréz Mikl6s Dénes 49Kiss R6za Markos József
Lehoczky Szabina Percsies Ágnes ~ .
Szalay Mária Szalay Jozefa -
Szenográczky Julia

Szalay R6za

özv. Bodai Istvánné
Buga József

özv. Horváth Ferencné
Molnár Margit

Kodai János, 50Molnár Mária
Tamás János

Stegmann József

Balyalya János 1,51

Matus János Baki Sándor 52

53

Kalocsai István 54
,

5;)

-

vitéz Szab6 Jenő Bazsó Vince - 5 6 ,
,

....

Finta Pál
PáHi Dénes 57
Sztancsics János ,

Karácsony JőzseíMLKJIHGFEDCBAI 58
.

I

t

-

/

j

8*
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V . Napibéres s z o lg á k k im u ta tá s a .

EledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Az enge-
,~ Az alkalmazé hivatal vagy délyezett
'" Az alkalmazott neve
'" állás'" ' intézet megnevezéseo

számaU J .

1 Agyszövettani intézet
-

2 Állattani intézet 1 Tóth József

3 Ált. kér- és gy6gytani intézet 1

4 Ásványtani és közettani intézet 2
Hajba Eszter
Varga Domokos

5 Bakteriologíaí intézet 1. -

6 Belklinika (1: sz.) 2
Lucsik Gyuláné
Varga Ferenc

,
Szabó Dezső

7 Belklinika (II. sz.) 2
T6th György

8 Belklinika (Ill. sz.) 1 Kocsis Sándor

9 Belk~inika (IV. sz.) 1 Pál János

10 Bonctam intézet (1. sz.)

II Bonctani intézet (II. sz.) 2 Leller Ferencné
Szabó Lajos

12 Bölcsészettudományi kar
2

özv. Kiss Sándorné
(dékáni hivatal) Máté Áron

13 Bölcsészetkari központi épület 1

14 Bór- és nemi kértani klínika 1 Szekeres Gyula

15 Egyetemi gyÓgyszertár

16 Egyetemi templom

17 Elme- és idegk6rtani klínika
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j Az enge-

'"
Az alkalmaz6 hivatal vagy délyezett

Az alkalmazott nevef. '; l
intézet megnevezése álláso

száma00

18 Élettani intézet . ,

Benedek JánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r

19 Élet- és k6rvegytan 2 Tamás J 6zsef

,
20 Embertani intézet, 1 Komáromi (Koudela) Nándor

21 Fogászati (stomat.) klinika 1 Balázs Istvánné

22 Földrajzi intézet ,-
, .

,

23 Földtani intézet -

Pandur János

24 Gazdasági hivatal 4
Sima Antal
Takács Gyula
Udvardi Árminné

: ,

25 Gyermekgy6gyászati klinika 1 Darőczy Lászl6

26 Gy6gyszerisme 1 Schön Mihályné

27 Gy6gyszertani intézet 1 Szelezsán Gábor .
28

Hittudományi kar
1 Veér Vendel \

(dékáni hivatal)

Deák J6zsef

29
Jog- és államtudományi kar

4
Márkus J6zsef

(dékáni hivatal) Sponer Anna
Szőke János

30 Klinikai parkok

31 Kérbonctani intézet (I. sz.) 1 Kovács István

32 Kérbonctani intézet (II. sz.) 1 Griebel János

33 Könyvtár 2
Kovács József
Sallai József

34 Közegészségtani intézet
,
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Az enge-
-

S
'co Az alkalmazé hivatal vagy délyezettedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'" Az alkalmazott neveU J ..

állás'" intézet megnevezés~o
ro száma

35 Központi épület 1 Kiás Istvánné

36 Múzeum-körúti park
,

37 Női klinika (1. sz.)

38 Női kliriika (II. sz.)

39 Növényrendszertani intézet 1 T6th István

40 0 1 '1 '- és gégeklinika .

41
Orvostudományi kar

1
Berze Gergely

(dékáni hivatal) Czenky Ist.ván

42 Őslénytani intézet

43 Quaestura 1 Muzsik Lajos

.
44 Rádium -állomás

45 Rectori hivatal' 2 Gál István
T6th Lászl6

46 Röntgen-intézet (1. sz.)

.
47 Röntgen-intézet (JI. sz.}. 1MLKJIHGFEDCBAI

48 Sebészeti klinika (1. sz.) , 1 I
Áldott Benedek

I

Botka J 6zsef
49 Sebészeti klinika (II. sz.) 3 Máté Lajos

T6th György

.
50 Sebészeti klinika (Ill. sz.)

,

Hegedűs Mihály
5] Szemészeti klinika (1. sz.) 3 Horváth János

Hujber József

..
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,~ Az alkalmazé hivatal vagy délyezett
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intézet megnevezése állás_
'"o számaCI.lJIHGFEDCBA

52 Szem észeti klinika (IT. sz.) I 1 Papp Mihály

Farkas Mihály

53 Stefánia-kórház 4
Hamza Lajos

. Kátai József
Krausz J 6zsef

.-
54 Természetrajzi épület

55 Természettani intézet (L sz.) ,

56 Természettani intézet (II. sz.) 2 Király Miklós
Molnár István

,
Balázs János

57 Törvényszéki orvostani intézet 3 Bálind Imre
\ Kosaras Józsefné

,

58 Vegytani intézet (1. sz.) 1 Potoniecz József
,

59 Vegytani intézet (II. sz.) 2
Prozlik Mihály
Weszelovszky József

60 Vegytani intézet (Ill. sz.)
1,

1 Csiba Elek
i

. ,
,

,MLKJIHGFEDCBA
I

t-

I

I I I



Értelemzavaró sajtóhibák :

Észrevételek a. 120-ik laphoz.

1. EzenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFüggelék az Egyetemi Tanács 1924 április hó 1-én·
tartott IV. rendes üléséből 4781/1922-23. sz. a. és 1925 január hó
7-én tartott lll. rendkivüli ülés éből 2968/1924-25. sz. a. kelt egy-
hangú tanácshatározatok alapján nyomattatott ki.

2 . .A szövegben hivatkozott mellékIetek az eredeti elaborátumhoz
csatoltattak.

125. lapon 3-ik bekezdés 2-ik 801' ftc. helyett t.-C. .
126. " 5" " 2"" miuisztrerium helyett minisztérium.
127. 3 " 13"" (L. ide 12. oldal) kihagyandó.
127. 4 1" történetébe helyett történetében.
127. 4 " 3 "reszervált rezervált.
132. 2 " 23" aláhelyeztetik " alá helyeztetik.
133. 1 4" 295. §-ból " 295 §-ból.
134. 1 " II 1850. 1850-es.
136. " 1 5 Iő-iki ,,10-iki
136. ,,1 " 7 "igazségügyminiszter h. igazságügyminiszter.
136. ,,1 16 1807 helyett 1867.
137. " 1 1" vagyonrésektől" vagyonrészektöl..
137. 2 " 12"" kebelbeli tanár" kebelbeli ny. r, tanár.
138. 7"" 4"" tudomásvétel " tudomásvételben.
139. 1"" 18 "hátráltatta " hátráltat ja.
140. ,,1 " ll"" magántanítőktól helyett magántanítókból.
140. ,,1 12 " tantestületének tanártestületének.
141. " 4" " 2 " mlniszter " miniszter.
142. 1 " 7" " töltöt töltött.
142. " 1" " 9 , emmlékeznünk emlékeznünk.
142. 2"" 3"" 25. §-ból ,,25 §-ból.
142. , 4" " 5"" vagyonedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn vagyoni.
143. 2 " " 4 , Mária Terézia " Mária Terézia-féle.
143. 2 " ~ 15"" 26-ik ,,20-ik.
144. 5 " S" 34. §-ból ,,34 §-ból.
144. 8 " ;3" " 12.019 12.109.
145. " 4" 1" "MLKJIHGFEDCBAf . ) " j . )
147. " 4" " 2"" nostrofikálhaték , nostrifikálhatök.
149. 1"" 2 "A.kademia "A.cademica.,
149. ,,8 " 6"" adminisztrábiöban helyett adminisztrációban.
150. 4 6" " volt " lesz.
150. " 4 7" " tartott "tart.
151. " 4" " 8"" heti (sic!) "kihagyandó.
155. " 2 elejéről kimaradt a következő mondat : A.háború első

éveiben Crapek prágai egyetemi tanár tartott
ugyanitt Budapesten sorozatos előadást 'az orvosi
budománv akkori állásáról.

" bekezdésben: Elnök helyett Előadó.
" " 9-ik sorban visszautasítván helyett vieszamutatván.

" 3 " visszeszerzése helyett visszaszerzése.

157. lapon 3
157. 5
157.' " 7
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6379/1922/23.MLKJIHGFEDCBA

M E G B íZ Ó -L E V É L .

Méltóságos Dr. Margitai Antal
egyetemi tanácsjegyzö úrnak.

MéltóságosedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ r !

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára megküldötte egye-
temünknek a Nemzetek Szövetsége által alakít ott szellemi együtt-
működés (cooperation intellectuelle] bizottsága francianyelvű kérdőíveit
azon kéréssel, hogy a választ egyetemünk közvetlenül a genfi bizottság
titkárának Halecki O. tanárnak adja meg.

Egyetemünk Tanácsa folyó évi május hó 8-án tartott V. rendes
ülésében foglalkozott a tudománykarok jelentései alapján ezen üggyel
és úg y határozott, hogy a kérdésekre a választ sürgősen megadja.

Minthogy azonban a 24 pontra adandó válasz az adatgyűjtésnek
nagy anyagát kívánja s jelentékeny szerkesztői munkát is igényel s e
tekintetben a karok jelentéseiré nem támaszkodhatik: az adatok szak-
szerű összegyűjtésére, illetve az adandó válasz megszerkesztésére
Méltóságodat kérem fel. ,

Megjegyzem, hogy a kérdőpontoknakkiváltképen egyetemünk
, történetének főbb mozzanataira s egyetemünk ezervezetére irányuló

részei nagyjelentőségüek és rendkivüli fontosak, miért is kérem, hogy
mihelyt Méltöságod a munkálattal elkészül, azt hozzám azonnal be-
terjeszteni szíveskedjék, mert mielőtt a megszövegezett választ rendel-
tetési helyére juttatnám, a legközelebbi tanácsülésen fogom bemutatni.

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását
Budapesten, 1923. évi május hó 22-én.

DR. BÁRSONY JÁNOS s. k.,
rektor.
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Ad: 6999/1922/23. sz.

A budapesti királyi magyar Pásmány Péter tudomány-
egyetem szervezete.

Egy háromszázados intézményről van itten szó, amelynek gazdag
történelméböl a százados fejlődés főbb és a mai intézmények meg-
értésének előfeltételét képező mozzanatait sokkal nehezebb feladat
kivonatolni, mint az olyan intézményét, amelynek a mult ja legfeljebb
csak nehány évre, vagy évtizedre tekint vissza.

A mi egyeiemünk tipusa elüt az oxfordi, cambridgei tipusú,
középkori színezetű egyetemektől, amelyek főleg általános műveltséget
adnak; el a londoni egyetemtől, mely nem annyira tanítással foglal-
kozik, mint inkább vizsgálatok tartásával a tudomány minden ágából

és grádusok osztogatásával; el a francia tipusú egyetemektől, amelyek
mind legmagasabb fokú szakiskolák bizonyos életpályákra szakszerű

.előkészítést adnak és csatlakozik a német, a svájci, a hollandi és az
orosz tipusú egyetemekhez, amelyeken a tanárok nemcsak tanításra,
de tudományos kutatásra és búvárkodásra is kötelezvék, úgy azonban,
hogy egyuttal gondolnak a jelöltek gyakorlati életcéljaira is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ilyen magyar egyetemnek vetette meg alapját Pázmány Péter.
A XVI-ik század előtti magyar egyetemek ugyanis: t. i. a pécsi

egyetem a török uralom alatt 1543-ban megszünt ; megszűnt továbbá
a Zsigmond király alapította Ó-Budái "Sigismundea" egyetem, nem-
különben a Vitéz János-féle pozsonyi egyetem, illetve egyetemszerü
intézmény. Ezeknek a régi magyar egyetemeknek megszűnésévei állott
okozati kapcsolatban azon ténykörülmény is, hogy Magyarország ifjai
a külföldi egyetemek anyakönyveiben a XlII-ik századtól kezdve
sűrűn szerepelnek és hogy külföldi egyetemeken: így Bécsben. Göttin-
genben, Greifswaldban, Halle-Wittenbergben, Heidelbergben, Jenában,
Lipcsében, Marburgban, Rostockban, Tübingenben, Baselben, Edin-
burghban és Utrechtben stb. magyar ifJak álta l élvezhető stipendiumokkal
találkozunk, amelyek nek alapítása ugyancsak jórészben XVlII-ik század-
ból ered; de annak szükségét a magyar tudományosságnak ifjú vándor
madarai már a XlII-ik század óta jelezték.
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Aki Universitasunknak,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa magyar birodalom egyetlen alapítványi

jellegű egyetemi intézetének törtérielmét bövebben óhajtja megismerni,

annak figyelmébe ajánljuk dr. Pauler Tivadar, volt budapesti tudo-
m:ínyegyetemi ny. r. tanár, vallás- és közoktatásügyi és igazságügyi
magyar Miniszter által megírt történelmünket, melyet három füzetben
.l: alatt ide mellékelünk ; de felhívjuk az érdeklődest a "Felső
Oktatásügy Magyarországon" című munkára is, mely 1896-ban, a
magyar ezredévi országos kiállítáll alkalmára készült, a vallas- és
közoktatásügyi magyar királyi Miniszter megbízásából s amely frap,cia

nyelven is megjelent. Itt csak röviden és csak a főbb mozzancttokról

emlékezhetünk meg.
Az alapítványi jellegű budapesti kit'á lyi magyar tudomány-

egyetemet 163~. évi május hó 12-én, Pázmány Péter kardinális
és prímás alapította Nagyszombatban, a hittudományi és bölcsészet-
tudományi karral. Tanulmányi ellátását az akkoriban domináló klasszikus
műveltség képviselőire: - a jezsuitákra bizta. Az~,egyetem alapító
levelét II. Ferdinánd magyar király ] 635. évi október 18-án kiadott
aranybullás privilegiális levelével erősítette meg és az egyetemet mind-

azon szabadságok-, kivá ltságok-, előjogok- és jogokban részesítette, amelyekkel'

a német birodalmi örökös ta ,·tománybeli egyetemek bír tak. Ünnepélyesen
az alapító maga nyitotta meg az egyetemet 1635. évi november ho

13-án, háborús korszakban, mostoha időkben hívta életre a nagy
prímás az akkor még csonka egyetemünket, amelynek alapításánál az

egyházi színezet és az á llamfői megerősítés és engedély kétségtelenül

megállapítha tó. Az ekként létesült két tudoménykarhoz azután Lósi
Imre és Lippay György esztergomi prímások végrendeleti hagyomá-
nyaiból 16ö7-ben a jogtudományi Kar járult. A közbejött háborús
kerszak és járványok miatt e században egyetemünk több ízben
szünetelt. .

Az ily módon kialakult egyetemet Mária Terézia királynő hat-
hatós oltalmába vette és az 1748. évi XII. ftc. alapján 1769. évi
július hó 17-én a földvári apátság jószágaival ajándékozta meg. 1769.'
évi december hó 14-én pedig a már meglevő három tudománykarhoz
az orvostudományi Kart kapcsolta és a ma is fennálló négy fakul-
tásos teljes egyetemet 1770. évi október 27-én átszervezte. A jezsuita
rendnek 1773-ban történt feloszlatása után az egyetem igazgatását az
állam vette gondjaiba és Mária Terézia kirá lyna a feloszla tott nagy-

szombati jezsuita társház minden ingó és ingatlan vagyonát örök tula jdonu~
•egyetemünknek adományozta, így a tut'óci prépostság javadalmait, valamint

a bozóki prépostság jószágainak felét. Az ezekről szóló donationális levelet
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a nagy királynő 1775. évi február hó Lő-én adta ki. 1777. évi február
hó lO-én pedig elhatározta, hogy egyetemünk Nagyszombatból Budára
helyeztessék átozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudán, egyetemünkünnepélyes megnyitása 1780. évi július

hó 25-én ment végbe.Ekkor hirdették ki a budapesti királyi magyar tudo-
mányegyetemnek 1780. évi március hó 25-én kelt ésMáriaTeré.zia kirá lynő-

től szá?-mazott nagy szabadalomlevelét (Diploma inaugurale. Magna
Charta), mely egyetemünknek javadalmait a pécsváradi és szekszárdi

apátság jószágaiva l növelte; sőt örök tulajdonul egyetemünknek ado-
mányozta a budai kirá lyi várpalotá t is, ahol egyideig egyetemünedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlr

könyvtára el is volt helyezve. (Nagy országos emlékünnep volt ez és
pedig a királynő rendeletéből. Mióta Magyarország és Buda a török
járom alól felszabadult, sőt Mátyás magyar király és Beatrix menyeg-
zője óta ilyen fényes ünnepet Buda és Magyarország nem láttak.)

Il-ik József, a koronázatlan Inagyal' király 1783. évi december
hó 9-én elrendelte azután, hogy egyetemünk Pestre költözzön át,
ahol most is székel. A tényleges átköltözés 1784-ben történt meg.

A theologiai előadások azonban 1786-ig szüneteltek annak követ-

keztében, hogy a theologiai Kar Pozsonyba, a pozsonyi állami jellegű
papnevelő-intézet mellé került. ilyen intézet Pesten csak 1786-ban
létesíttetett, minek folytán a theologiai Kar is visszakerült hozzánk.

Az egyetem szervezete az 1777 -, illetve 1806-iki Ratio Educa-
tionisban van lefektetve ; mint magyar egyetemről pedig az 1848. évi.
XIX. t.-c-ben tétetik említés, amidőn az egyetem a közoktatásügyi
Miniszter felügyeleti hatósága alá rendeltetett. Egyetemünk Rector
Magnificusának címét az 1777-iki Ratio Educationis s a Magna Charta
biztosítja, E cím a középkor világában fejedelmi jogállást, tehát a

tudomány legmagasabb fokú megbecsülését jelenti.
Mai szervezete visszanyúlik az osztrák vallás- és 'közoktatéeügyi

Minisztrérium részéről 1849. évi szepternber 30-án' kiadott ideiglenes
hatósági szabályozásra, mely szokásjog alapján ma is fennáll és mely
a magyar Corpus Jurisban is helyet foglal, amennyiben a kolozsvári
egyetem felállitásáról és szervezéséről szóló 1872. évi XIX. t.-c. 2. §-a,
nemkülönben a debreceni és pozsonyi magyar királyi tudományegyetem
felállításáról szóló 1912. évi XXXV. t.-c, 5. §-a is szankcionálja, Ekként

a mi alapítványi egyetemünk autonóm szervezete, amely nem magyar

kirá lyi, vagyis nem állami, _hanem Pázmány Pétertől Mária Teréziáig
érseki magyar, Mária Teréziától pedig napjainkig kirá lyi magyar (meg-
különböztetésül a királyi horvát. (zágrábi egyete mtől) , részben
.átpJántálódott a magyar állam által létesített s fentjelölt magyar

kW'ályi egyetemekre.
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Az 1921/22. tanév kezdetétől a budapesti királyi magyar
tudományegyetem államfői hozzájárulással felvette azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPázmány Péter

nevet és e tanévtől kezdve "budapesti kirá lyi magyat" Pázmány Péter

tudományegyetem« .

Alapítványi egyetemünk önkormányzatának és vagyoni fiiggetlen-

ségének biztosítása egyetemünk 1780-iki nagy szabadalom levelében van

lefektetve. Amidőn Mária Terézia "királynő egyetemünketa magyar

birodalom szívébe helyezte á t, azt akarta, hogy ez az Universitas a
magyar nemzeti közművelődésre nézve az legyen, ami a fej és szív

az emberi testben, hogy minden tudományos törekvés az egész ország-
han ide, mint minden tudomány közös kíncstára és fellegvára felé
vegye útját s innen viszont, mint valami nagy vízgyűjtő-medencéből
folyjék és szivárogjon szét a nemzettest erején át minden magasabb
tudás és erkölcsök vallásos nemesedése. Egyetemünket minden alapít-
ványi birtokaiban teljes tulajdonnal megerősítette, az akadémiai Tanácsot

kiváltságokkal, bírói ha ta lommal, pa llosjoggal és Szent István magyar
király ereklyéjének őrizetével ruházta fel s az egyetem nagy pecsétjéül

a magyar birodalom egészére emlékestetd. ma is használatban levő címert
rendelt, hangsúlyozván a nagy szabadalomlevélben, hogy Zsigmond és

Mátyás magyar kirá lyok intenéióinak megfelelOen kívánt eljá rni, ügyelve
arra, hogyatanügy egysége megóvassék és mindenek az állam célja ihoz

legyenek alka lmazva .

Egyetemünk jelentékeny alapítványi vagyonának állaga az idők
folyamába lényeges változásokon ment keresztül, amelynek okait alább

. jelezzük. Itt csak azt szegezzük le, hogy egyetemünk alapítványi
vagyonáról a vallas- ,és közoktatásügyi magyar királyi Miniszter
1869-ben a magyar országgyűlésnek is jelentést tett és hogy e jelentés
adatai alapján egyetemünk vag vonának állagát a 2. ./" alatti kimuta-
tásban foglalhat juk össze. E kimutatáshoz csak azt a megjegyzést
füzzük, hogy a magyar kúlturának nagy szolgálatokat tett egyetemi
nyomdank a Forgács-Pázmány-féle érsek-prímási nyomdának 1644-ben
Pozsonyból Nagyszombatba történt átvitele és egyetemünknek való
ajándékozása alapján jött létre, továbbá, hogy egyetemünk kiegészítő-
részét képezte, 1785-ig, a budai főgimnázium is, mely Egyetemünk
Tanácsának közvetlen felügyelete alatt áll. (L. ide 12. oldalt.)

Egyetemünk történetébe három korseakot jelölhetünk. meg. Az
első koreeok. az egyetem egyházi koreeaka 1635-től 1769-ig; a második

7wrszak a reszervált kirá lyi jogok korseoka 17li9-től 1848-ig; a har-

madik korseak. a népképviseleti parlamenti törvényhozás a lapján való

irányzás és kormányzás korseaka (1848-tól napjainkig}. E harmadik
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korszakba azonban beékelődik egy sötét időszak is: az 1848-iki sza-
badságharcot követőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidegen proviz6rium időszaka: 1850-töl 1860-ig
és az. ezt :felváltó ne~zeti provizórium időszaka 1860-tól 1867-ig
1. Ferenc József király megkoronázásáig.

Universitásunk autonómiája az egyházi korszak alatt volt a leg-
intenzívebb. Pázmány Péter a vallásos szellem által áthatott tudo-
mányos művelődés fontosságát átérezve az általa alapított egyetemünk
érdekeit fejedelmi bőkezűséggel karolta fel, határozottan megszabván
az intézet viszonyát az egyházmegyei hatósághoz, a primási .és érseki

- hatáskörhöz és a jezsuita rend autonómiájának kikötése á lta l az egyé-

temet a" egyházi felügyeleti ha tóság ötletszerű beavatkozásá tól kellően

biztosította . Egyetemünk ügyeibe még a magyar nemzet semJ avatkez-
hatott be akkoron, miért is Mária Terézia volt az, aki - és itt
kezdődik a reservált királyi jogok korszaka - elfogadva a Nyugat-
Európa fejedelmi udvaraiban akkor fölötte kedvelt s Franciaországból
kiindult abszolutiszticus elvet, amidőn - mint fentebb említettük -
1770-ben életre hívta a mai, négy tudománykari egyetemünket, Van

Swieten tanácsára egyetemi oktatásunkat nem az ősi magyar önkor-
mányzat szellemében, hanem fejedelmi központosítö irányzattal, a bécsi
egyetem mintájára alakította áto Az' addig "érseki" egyetemet királyi

t'endelettel "kirá lyi" egyetemmé deklarálta és az egyetem főigazgatói
székébe a prímás, illetve az esztergomi főkáptalan nagyprépostja helyett
a kancellárt ültette. A reservált királyi 'jogok korszakának fő a lap-

elve abban állott, hogy mindaz, ami az állam területén él és létezik,
csak eszköz az uralkodó kezében. "Quod prinGÍpi placuu, legis vigorem

habet". Ezt az elvet 'a nagy királynő oly nagy szellemmel, oly jó-
indulattal és oly asszonyos gyöngédséggel kezelte, hogy a magyar
nemzet akkori urai megfeledkeztek arról, hogy Mária 'I'erézianak az
egyetem ügyét nem királyi rendeletekkel, hanem az 1723. évi LXX.
t.-c. szellemében törvényhozási úton kellett volna rendeznie. Megfeled-
keztek róla, mert a nagy királynő az alkotmányellenes formának _oly

nemes tarta lmat adott, hogy azért a magyar nemzet és egyetemünk is
hálával adózott neki. Természetesen, ha őseink sejtették volna azt,
hogy a fia.: II. József milyen nagy országháborító lesz, akkor Mária
Teréziát nem engedték volna kirá lyi rendeletekkel kormányozni. És
azután a nagy királynő 1780-ban, amidőn halála előtt öt hónappal
kiadta egyetemünk nagy szabadalomlevelét, egyetemÜllknek oly
fejedelmi jogokat biztosított, hogy azok valóraválásával a világ egyik

leggazdagabb és legfUggetlenebbegyetenw lettünk volna . Ámde a Magna
Charta kibocsátása után öt hónapra sírba szállott a királynő. '{or-
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mányzati tervezete egyetemünkön dacolt az idők viharával ; átélte a
XVIII. századvégi és XIX. századeleji vérzivataros időket és egészen
1848-ig állott fenn. Kormányzati szervezete azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkirá lyi tanácsból (Senatus
Regius) és az egyetemi hatóságból (Magistratus Academicus) állott. Ji.
királyi Tanács élén fungált az elnök (Praeses), mint Magyarország leg-
főbb tanügyi hatósága, mely csak 1848-ban szűnt meg, amidőn is a
vaUás- és közokta tásügyi magyar kirá lyi Minisztér iIum állítta tott fel he-

lyette. A királyi Tanácsnak tagjai voltak a négy kar királyi igazgatója
(Directores Facultatum). A.z egyetemi hatóság pedig a Rector Magnificus
elnöklete alatt állott a kancellárból, a négy tudománykar dekánjából
és szeniorjaiból.

Mária Terézia elhúnytával a reservált királyi jogok korszakának
egy szomorú időszaka köszöntött be: a Josephinismus időszaka . Utódja
II. József császár, a koronázatlan magyar király, aki különben nagy-
szellemű fejedelem volt, abszolutizmusra hajló féktelenségében felfor-
gatott Magyarországon mindent, túltette magát a magyar alkotmanyon
és felforgatta egyetemünket is úgyannyira, hogy ifjúságunk, melyre a
féktelenség szelleme átragadt, akkoron züllésnek indult. József császár
egyetemi vagyonunkat egyesítette a kincstári vagyonnal, megszüntette
a budai főgimnázium és egyetemünk közötti kapcsolatot (1.16.464/1785.

sz. helyt. tan. iratot); a kormányzó királyi tanácsot; a kari igazgatói
hivatalokat; az egyetem bírói hatóságát; az egyetemi kancéllár méltó-
ságát; megszüntette a tudoravató-szertartást; a tudori esküt; sőt még
az egyetemi tanárok egyházias díszruháját is elárvereztette.

~I. József császár 1790-ben elhúnyván, a josephinismus legtipu-
sosabb időszaka vele sírba szállt. Mindent felforgató intézkedései
azonban az egész országban és egyetemünkön is soká éreztették káros
hatásukat. Utána II. Lipót király, majd pedig ezt követöleg 1. Ferenc
király, tehát két király és két országgyűlés alig tudta orvosoini a
II. József által okozott bajokat. Az1790-91-iki országgyűlés országos
bizottságot is kiküldött a közoktatás bajainak. orvoslására és a szük-
séges reformok előkészítésére. Egyetemünkön azonbanMLKJIHGFEDCBAI l . József császár

halá la után egészen 184B-ig, tehát I l . Lipót, 1 . Fernec és V. Ferdinánd

kirá lyok urolkodása a la tt, bd» szelídebb formában, de azért a "Josephi-

nismus" seelleme vezetett. Az 1806-iki közoktatási rendtartás' (Ratio
Educationis) a Mária Terézia féle tanulmányi rendszert a magyar fel-
fogásnak kedvező önkormányzati elvvel gyúrta áto Ebben mar nincs
a "magistratus Academicus" fölé helyezett Mária Terézia féle "Királyi
Tanács", sem pedig a karok dékánjai és tanártestületei fölé helyezett
bécsi mintájú "Királyi Igazgató", hanem teljes határozottsággal ki van

9
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mondva, hogy tudományegyetemünk élén a király által kinevezett

elnök (Praeses) áll, aki egyszersmind az egész országos közoktatás

feje és aki fölött maga a király áll. Más királyi kormányzónak, vagy

igazgatónak, vagy ellenőrnek egyetemünkön az 1806-iki Ratio Educa-

tionis szerint nincsen helye, mert szerinte a tudományegyetem egészétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hatóságilag (imperium) a választott Rectorból és választott dékánokból

s a karok szenioraiból álló egyetemi hatóság. (Magistratus Universitatis)

képviseli, mely egyetemünk tagja i fölött polgári és büntető joghatóságot

is gyakO'rol, s amelynek határozatai fálött maga az egyetem királyi

elnöke lá tta rrwzássa l gyakorolja az ellenőrzést és felügyelést.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tudo-

mánykarok szintén egészen az önkormányzat szellemében önmaguk

által választott dékánok által kormányozzák magukat. Íme itt a tör-

ténelmi bizonyítéka annak, hogy a királyi elnököt felváltó vallás- és

közokta tásügyi .•.7J1iniszternek az 1848. évi XIX. t.-cikkben érintett

katósági joga nem imperi~tm, hanem suprema inspectio; az, ami a

kirá lyi elnö7cé volt. A Ratio Educationisnak most közölt rendelkezésével

1. Ferenc király Mária Terézia nagy szabadalomlevelének intencióját

tartotta szem. előtt; legalább ebben a pontban egy nézeten van

Savignivel, aki szerint "Egyetemeink a mult kernak becses hagyomá-

nyaiként szálltak ránk; becsületbeli kötelmünk azokat öregbíteni, vagy

legalább teljes épségükben utödainkra hagyni. Emelkedésük, vagy

hanyatlásuk a jelen nemzedék kezében van, a jövő kor ítélete aziránt

felelősségre, számadásra vonand " .

Söt a vagyoni kormányzat terén is tiszteletben kívánta tartani

I. Ferenc király Mária Terézia királynő nagy szabadalomlevelét,

amennyiben 1802 január 23-án elrendelte, hogy alapítványi egyete-

münknek birtokai és egész vagyona, melynek kizárdlagos tulajdonosa

most is a mi Universitásunk, egyetemünk kezelésébe visszaadassék. Az

uralkodó elhatározásának végrehajtását a helytartótanács azon indo-

kolással, odázta el, hogy egyetemünkre. saját vagyonunk adminisztrációját

bízni nem lehet, minthogy a tudományokkal foglalkozó tanárok arra

sem elegendö idővel, sem megkívántatö- gazdasági ismeretekkel nem

rendelkeznek.

A Ratio Educationis által megteremtett és fent méltatott szer-

vezet végrehajtása is mostoha sorsban részesült. I. Ferenc király ki-

bocsátotta ugyan az 1806-iki "Ratio Educationis "-t, de annak ma-

gyaros szervezetét a valóságban idegenek sugalmazására csakhamar

kiforgatta és 1808-ban Bécsben visszaállította az udvari tanulmányi

bizottságob és annak 1809-ben autonóm egyetemünk fölött is hatóságot

adott. A választott dékánok fölé ismét királyi igazgatók kerültek. I. Ferenc
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király tendeletein erősen meglátszik a párisi királyi tragédia hatása;
udvari politikája szorosabbra vonta' össze szellemi téren a mozoghatás
határait. Egészen 1848-ig egyetemünkön az a szellem vezetett, hogy az
-egyetemi tanárnak nem feladata tudósokat kreálni, hanem az állam számára
derék és erkölcsös polgárokat nevelni. A tanárnak kezébe a politikai
kormány adta a könyvet. A bölcsészettudományi Kar sem tekintetett
-egyébnek, mint a kenyértudományokra ügy-ahogy előkészítő iskolának.
Egyetemünk végeredményben I. Ferenc kiralynak nem köszönhet
egyebet, mínt az ő mellképével ellátott és .aranyláncon függő -azon

csillagkereszteket, melyeket az egyetem' rectora és 'dékánjaitöle
1820-ban kaptak acélból, hogy ünnepélyes' alkalmakkor e jelvényeket
diszruhájuk felett viselhessék. Egyetemünk fejlődését akadályozta a
nyelvkérdés is. Egyetemünkön az oktatási nyelv 1782-ig a latin volt,.
II. József császár a koronázatlan magyar király rendelte ell782-ben,
hogy tudományegyetemünk világi karain anémet nyelv a tauítás
,és tanulás kötelező nyelve. II. József- halála után II.' Lipót király

állította vissza a latinnyelvi oktatástzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a magyar.nyelvet országos

tannyelviil csak az 1844-iki törvény hozta be. És ez így maradt 1848-ig.
Autonóm egyetemünk e mcstoha félszázad alatt is iparkodott

tőle telhetöleg fejlődni: a) 1784-ben életbelépett a tandíjrendszer és
az adjunktusi intézmény és intézkedés történik a külföldi egyetemek-
kel való érintkezésre nézve;MLKJIHGFEDCBAb ) 1812-ben az egyetem újjászervezése
tárgyában javaslat készült; c) 1820-ban és 1834-ben az egyetemi
Tanács felségfolyamodást szerkeszt az egyetemi vagyon rendezése tár-
gyában; d) a Magyar Tudományos Akadémia felállításának eszméje
-egyetemünk 1797-iki indítványábanlelhetö fel először; e) a tansza-
badság csíráját az 1827. évi VIII-ik t.-c. által kiküldött ,Regnicolaris
Deputatiónak munkálatában fedezhetjük fel először, majd pedig az
1836-tól 1844-ig terjedő időszakban, amidőn nemcsak kebelbeli, de
alapos tudományuk és jó előadói képességük által kitűnt egyetemen
'kívűli férfiak is tarthattak díjtalan specialis collegiumokat. Az Acta
Oomitiorum Regni Hungariae 1832-1836. évekből származó lapjain
pedig a "Pesti Universitas" függetlenségéről is szó van; f ) a Regni-
colaris Deputatiónak 1829-iki tárgyalásairól szóló jegyzőkönyvben
pedig az egyetemi vagyonról, az egyetemi elnökről, a kari igazgatók-
ról, dékánokról, könyvtárról, nyomdáról és az orvoskari tanszékekről
foglaltatnak határozatok; g) a Regnicolaris Deputatio Opiniöja pedig
az egyetemi kormányzatról fejezetek szerint rendszeres javaslatot
tartalmaz.

'I'örténetünk e néhány kiszakított pontja is eléggé bizonyítja,

9*
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hogy egyetemünk életében sok oly nagy eszme merült fel a josephi-
nizmus időszakában is, amely korát messze megelőzte. Ámde a fegy-
vercsörgés közepette megszületett abszolutisztikus irány nem volt képes
az életre való eszmék állandóságát biztosítani. .

1848-ban tették meg azokat az első lépéseket, amelyek hivatva
lettek volna egyetemünket a sorvasztó tengődésböl a fejlődés sima út-

jára vezetni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magyar nyelvröl szóló 1844-iki' törvényalkotás bete-
tőzte az 1848-iki XIX. t.-c. a magya1· egyetemrol, amely törvénybe
iktatta tanítási és tanuldsi szahadságot, ér intetlenül hagyván egyete-

münknek kirá lyi adományokon nyugvó földesúri vagyonjogait és kivá lt-

ságokon nyugvó 7cözjogiá llásá t. Birodalmi jellegű egyetemünk tehát
maradt e törvénnyel továbbra is az, amivé Mária Terézia privilégiuma

. és a Mária Teréziától kapott egyetemi címere és nagy pecsétje tette,
mely a Szent Korona alatt az 1777-ben hozzánk tartozott minden
ország, ú. m. Horvát-Dalmát-Tótországok, Galicia, Lodomeria, Ráma,
Szerbia, Bolgár és Kunországok címere it egyesíti. A ssívpajzs felső-
vörös mezején az anyaország címeréből, a koronával és patriarchai
kettős kereszttel tetézett hármas halom felett Mária 'I'erézia királynő
nevének kezdő aranyos betűiMLKJIHGFEDCBAM . T . ragyognak elő, alsó kék meze-
jén a régibb budai egyetem címere látható, feketekötésű és aranyos-
szegélyű könyvet tartó aranyöltönyű kar a Duna ezüstös folyama
felett. Ez a törvény azt il. főfelügyeleti joqot, amelyet 1848 előtt a
király által kinevezett elnök, mint a helytartótanács tanügyi osztályá-
nak elnöke és egyszersmind az egész országos közoktatás feje egye-
temünk felett gyakorolt, a vallás- és közokta tásiigyi magyar kirá lyi

miniszterre ruházta á to Amit emígyen fejezett ki, hogy "az egye-

tem egyenesen a 7cözokta tási Miniszter ha tósága aláhelyeztetik" .
Ezzel a rendelkezéssel a törvény egyetemünket tette szabaddá .

és fiiggetlenné; emancipálta az önállóságunk rovására atyáskodó
bécsi _ hatalom alól. Megszünt ezzel a bécsi Studien- Hof-Comis-

sion beavatkozása. Megszűnt a magyarellenes bécsi hatalomtól való>
függés, a tanszékek betöltése és a tankönyvek tekintetében. Megszűn-
tek a recitációk és a félévi kényszervizsgák, a lenyűgöző egyéb kor-
látozások. Az 1848. évi XIX. t.-c., mely oly rövid, mintha a deoern-
virek fogalmazták volna, az okta tás és a tanulási szabadság inaugurá-

lásával pedig a 'YJwgyart~tdományt tette szabaddá és függetlenné, szóval
ez a mi második Magna Chartánk Mária Terézia intencióit törvénybe
iktatta akként, hogy a szabad és független magyar tudománynak meg-

nyitotta a szahad és független' budapesti kirá lyi magyw· tudományegye-

tem kap~tit. E törvény meghozatalával egyidejűleg a vallás- és köz-
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oktatásügyi magyar királyi Minisztert megbízták az egyetemünk ulla-
.szervezéséhez szükéges s a legközelebbi országgyűlésen benyujtandó
törvényjavaslat kidolgozásával. Egyetemünk tanári kara el is készí-
tette a 295. §-ból álló egyetemi szabályjavaslatot. Sajnos, a fejlődés
útját eltorlaszolta a beállt szomorú korszak. Lángragyúlt 1848-ban a
magyar szabadságharc, az ifjúság elhagyta a tudomány csarnokait és
ágyúkkal colloquált. A világosi fegyverletétel után pedigzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1849-ben

1Jeköszöntött egyetemünk1'e az osztrák provizórium abszolut rendszere,

mely 1860-ig tartott, 1849-ben egyetemünk alkotmányos jogait a
bécsi császári kormány felfüggesztette és egészen 1860-ig az ideigle-
nesen kinevezett Rector és Tanács vezetése alá helyezte. Az 1849-ben
kibocsátott "ideiglenes" törvényben, melynek már elavult 25. §-a
.ezidószerint is egyetemünk szerueeeii szabályza tá t képesi. Thun Leó
gróf egyetemünk önkormányzatát, tartományi egyetem formájára, úgy
.ahogy biztosította, de ez is csa ;cpapiroson maradt s egyetemiink kor-

mányzati ügyei e provizór-ium ala tt a bécsi minisztér iumi; bureau.

kegyétol függtek. A kritikus olvasóban önkéntelenül felmerül most az
a kérdés, mi lehet az oka annak, hogya magyar nemzet által mél-
tán gyűlölt osztrák provizérium fentemlített szervezeti szabályzatát, -
melyet e provizérium megszűnése után a' magyar :királyi helytartó
tanács és udvari kancellária is átvett, sőt 1867 óta, tehát az alkot-
mányos korszak óta egyetemünk a mai napig is érvényben tart, -
hatá lyon kívül nem helyeztük? Erre alább fogunk bővebben válaszolni,
itt csak annyit, hogy a Thun-féle szervezeti szabályza t csak a külső

megjelölési formájában osztrák rendelet; ta r ta lma az, ami benne van

az 1806~ki és 1777-iki Batio Educationisokban; azoknak csak igen

gyenge kivonata ; a szabályzat ;maga is érzi ezt, miér-t ·is zá t'ó intéz-

kedésében kijelenti, "hogy egyebekre nézve az eadig is fennáUott egye-

temi intézmények hatá lyban maradnak". Tehát nyilvánvaló, hogy
nem a T!vun-féle szabályzat van hatá lyban, hanem az, amiből Thun

Leó is kopizá lt, a BaUo Educationis és ezt a hatá lyt egyedül és ki-
zárólag a százados szokásjog szentesítette és e százados patinával ellá-
tott szokásjogról emlékezik meg a magyar Corpus Jurisis az 1872, évi

XIX, t-c. 2. §-ában és az 1912. évi XXXV. t-c. 5. §-ában.

Az osztrák provizórium alatt az a szabályzat, melyetThun Leó
1849-ben kibocsátott, sohasem volt hatályban. Hiszen már 1849-ben
felfüggesztette egyetemünk alkotmányos jogait s kinevezett Bectort és -
Tanácsot állított egyetemünk élére; 1850 február 15-én kelt leiratában
pedig kimondotta a bécsi császári királyi vallás- és közoktatásügyi Minisz-
-±árium, hogya mi'egyetemünket tanulmányi ügyekben közvetlenül a maga
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-hatósága-a lá . veti. Ugyanakkor hangoztatta, hogy egyetemünkre nézve-
á .tanítás és tanulási szabadság irányelvét fogja vezérelvül tekinteni,
ámde az 1850/51. iskolai .évben a császári - minisztérium figyelmez-
tetett arra, hogya tanítási és tanulási szabadságnak határai vannak.
1851-ben kibocsátottaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli tanárok fizetését szabályozó rendeletét; intéz-
kedett a tanszéklielyettesítések dolgában,' megalkotta a tanulmányi és
fegyelmi rendet, a leckepénzazabályzatot, közrebocsátotta a már 1848-
december l-én kiad ott tanszékbetöltési rendeletét; stb. Szóval egyálta lá-

ban nem azt csiná lta , amit az 1849-iki úgynevezett szervezeti sza1Já lyza t-

ban körvonalazott. Az igazság érdekében meg kell azonban jegyeznünk,
hogy az 1850. években kiadott osztrák rendeletek pedagógia i tekintetben

helyes' nézőpontból indultak ki és hogy, noha hazai nyelvünk háttérbe
szoríttatott, .azon idegen műveltségű tudósok, kik tanszékeink egy
részét elfoglalták, hazánk jeles tanáraival karonfogva törekedtek a tudo-
mányos szellemnek továbbfejlesztésére . és fenntartására Ezek közül
Czermák, a fiziológia hírneves> tanára, tőlünk a lipcsei egyetem tan-
székére távozott. A provizóriunigyászos korszakaban egyetemünk1856-ban,.

amidőn az önkényuralom már túl volt a delelőjén, követelte önkormány-

za tunk visszaállítását és a Rector- és Dékánválasztások szabadságát.
Két. év mulva kitört az olasz-francia háborü," melynek szerencsétlen

végződése után 1860 január 31-én megjelent Albrecht fo1wrcegországos

kormányzó rendel~te azvránt, hogy egyetemünk az 1860/$1. iskola i év

hátra levő részére és a következő iskola i évre autonóm hatóságait ha ladék-
tctlanul vá lassza meg. Ezóta autonóm hatóságaink zavartalanul müköd-
nek, leszámítva azon néhány hónapi felfordulást, melyet az 1918
októberi forradalom és az ezt követő vörös rémuralom okozott. A szá-
zados intézmény erejét hirdeti az a tény, hogy noha a bolsevizmus
elsősorban a mi egyetemünk szétrombolására iparkodott, pusztításait
az öreg Alma Mater hamar kiheverte.

Az 1860-iki októberi diplomával felállított nemzeti provizérium
kormánya nem érezvén biztos földet lábai alatt, nem csoda, ha sem
alkotálag, sem szervezőleg nem működött s ha mintegy kénytelenül
látszott - csak folytatni azt, amit megindítva talált. Áz 1860 novemberMLKJIHGFEDCBA
L l - é n kelt 35.918. számú rendelettel a magyar királyi helytartótanács
megindította az akciót a magyar nyelvnek jogaiba való visszahelyezése

iránt; . ~861 január 23-án pedig arról értesítette az egyetémet, hogy
egyetemünk vagyonának budgetje (ugyanis vagyonunk a helytartótanács
kezelésében maradt) ezentúl minden évben közöltetni fog az egyetemi

tanáccsa l. Az Egyetemi Tanács pedig 1862-ben megalkotta a ma is
hatályban levő hatósági ügyrendtartást, Az osztrák provizóriumnak
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intézkedései egyetemünk életébe természetesen annyira beékelődtek,
hogy azokon nemcsak az )860-iki nemzeti provisorium kormánya,
de még az 1867-ben megalakult alkotmányos magyar nemzeti kormány
sem változtatott. Az önkényuralom alatt .erőszakosan törtek be egye-
terni alkotmányunk sáncaiba és 1867 után az .alkotmanyos uralom
levegőjében magyar szellemmel lettek át- meg átgyúrva. Egy'ete~ünk
százados vén tölgyének két ága azonban az osztrák próvizórium alatt
leszakadt törzséről s önálló életnek indult s azótaf már sudárba is
szökkent. Az 1850-es évekbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészettudományi karunk kebelébo'iki-

szakítta tott a II. József császár által felállított mérnöki tanszék és
a mechanikával együtt az ipariskolával egyesítve létrehozta a mai

budapesti JÓzsef-miiegyetemet. Orvostudományi karunk kebelébo"lpedig
kikebeleztetvén az álla tgyógytan, a 'mai budapesti álla torvosi f6iskolá-

nak vetette meg alapját. Ezek az intézmények tehát a mi Universi-

tasunk gyermekei.

A budapesti királyi magyar tudományegyetem 1867 óta, vagyis
a népképviseleti parlamenti törvényhozás alapján való irányzás és
kormányzás kerszakéban a világháború kitöréseig álÍandó növekedést
és fejlődést mutatott. Az Alma Mater arányai, ereje és hatá~a meg-
kétszereződött, Utalunk az egyetemi könyvtár, az orvosi és bölcsészeti

karok számára azóta épült számos egyetemi épületeinkre és épület-
telepeinkre, azoknak a külföld által is figyelemre méltatott riagyszabású
belső és külső arányaira és az azokban folyó, közfigyelern által kísért
tudományos búvárkodásokra és tanulásra. A természettudományi tárgyak-
ban már régen előtérbe jutott a labora tóriumi, az orvosi karon a klinika i

munka; az elméleti szakekban is egyre nagyobb jelentőségétismerik
fel a szemináriumnak, melyben a tanár irányításával a hallgatók a tudo-
mányos tanulmányozás önállóságát szokhatják meg. A szemináriumi
munka egyes kérdések kutatásából, feldolgozásából, az eredmény meg-
vitatásából áll. E megvitatást a régi disputációk átalakult utódjának
tekinthetjük. Az összefüggő előadás becse emellett is megmarad, de
a tudományos munkára csak a szeminárium- nevelhet. Ily nagyarányú
fejlődés mellett mi 1 ;em természetesebb, minthogy egyetemünk személyi
és dologi kiadásai ezerfölött megnövekedtek, úgy, hogy az egyetem

saját bevételei jelentékeny állami hozzájárulást igényeltek. Ez ~llami
hozzájárulás a parlamenti kormány évenkénti állami költségvetésében

van közzétéve ; ugyanitt szerepelteti az á llami költségvetés az e!Jyetemünk

tula jdonát képez6 egyetemi vagyont is, "egyetemi a lap" címen. Az 1870-iki
állami számvevőszéki jelentés úgy nyilatkozott, hogy az az intézkedés,
mely szerint az 1870. évi XL. t.-c.-ben az egyetemi vagyon összes
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bevételeivel és kiadásaival az állami költségvetésbe iktattatott. téves,
mert az egyetemi vagyonnak sem a költségvetésben, sem a zárszámadás-
ban nem kellene helyet foglalni. Elismeri ezt dr. Pauler Tivadar vallas-

és közoktatásügyi magyar királyi 'miniszter is 1872. é~i január hó
Ifi-iki jelentésében, megállapítván, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz egyetemi vagyonnak sem

a zárszámadásban, sem a költségvetésben nincsen helye. Ez a Pauler
Tivadar, igazségügyminiszter korában pedig, mint :egyetemünk nagy-
nevű, történetírója, az ismertetett okmányok alapján megállapítja, mi-

szerint teljesen indokola tlan a tévesen egyetemi a lapnak nevezett egye-

temi vagyon tula jdona gyanánt gyakran felvetett kérdés, mert az kétség-
telenül aNagyszombatból Budapestre áthelyezett 'királyi magyar tudo-
mányegyetemet illeti, örök tulajdonul. Egye~emünknek tehát a meg-
szállott területeken levő terjedelmes alapítványi birtokaira a trianoni
szerződés értelmében is kétségtelen joga van, mert azok nem állam-
vagyont képeznek, hanem alapífványi vagyont: a 'budapesti kirá lyi

magyar tudómányegyetem alapítványi vagyonát; melyet 1807 előtt
a hely tartó tanács, 1867 óta pedig a vallas- és közoktatásügyi magy~r
királyi Minisztérium kezel ugyan és pedig utóbbi az általa felállított
közalapítványi királyi ügyigazgatóság útján, ez azonban egyetemünk
teljes tulajdonát egyáHialában' nem módosítja. A.zt, hogy a budapesti
királyi magyar tudományegyetem állami jellegű intézmény, 1867 óta
a parlamenti kormányzatnak közoktatási vezetői Deák Ferencnek egy,
1869-iki, kellő tárgyi, illetve történelmi alaposságot nélkülöző nyilat-
kozatára alapították s a főrendiházban a kOltségvetési tárgyalások
rendjén erről, a rendszerint főpapi helyről elhangzott ellenészrevételre.

hasonló szellemben esetről esetre nyilatkozatokat is tettek. .Az állami

költségvetésben pedig egyetemünk vagyonát mint "m. kir . egyetemi a lapot"

allítették be, noha az "alap" nem jogi személy, hanem alapítványi'

egyetemünk most milliá rdokra menő vagyonának csak egy kis részecskéje,

amelynek gyökere Pázmány Péter 100.000 rhénes forint ja s amely
azután az egyetemünk tulajdonát képező ingatlanok egy részének idő-
közi elidegenítés éből és il. , hozadékból befolyó készpénzmaradvánnyal
bövült. Ez tehát, hogy úgy mondjuk, egyetemünk alapítványi vagyone-
nak csak egy pénztára, de nem maga az alapítványi vagyon, a maga
egészében,amely nagykiterjedésű ingatlanságokból áll s amelyről
akimutatást báró Eötvös József vallés- és közoktatásügyi Miniszter
1868-ban az országgyűlés elé is terjesztette. E kimutatás a helyes
disztinkciót még meglehetősen ismerte és egyetemünk alapítványi törzs-
vagyonát (ingatlanait stb.) élesen megkülönbözteti az ezen törzsvagyon
tartozékát képező, az idők folyamában egyetemi alapnak elkeresztelt



FÜGGELÉKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hozadékoktól és vagyonrésektől, amely utóbbit, mint a vallas- és
közoktatásügyi magyar királyi Miniszter felügyelete alatt álló köz-

alapítványt jelöli meg. Aki történelmünk fejlődésének fentebb dióhéj-
ban ismertetett főbb mozzanatát figyelemmel kísérte, annak nem kell

bővebben magyarázni azt a fundamentális alaptételt, hogy egyetemünk
úgy közjogi, mint magánjogi személyiséggel bíró korporáció, melynek
királyi kiváltság leveleken alapuló ősi autonómiája nemcsak egyetemünk
ideális javaira, hanem vagyoni kormányzatára is kiterjed. Most, a világ-
háború után, amidőn évtizedek óta folyó államromboló aknamunka
ijesztő züllésének romjait kell eltakarítani, amidőn az a feladatunk,

hogy kötelességtudó és kötelességei teljesítésére kellőképen előkészített,
hazafias lelkesedéssel eltelt, becsületes új nemzedéket neveljünk szegény,
megcsonkított hazánk számára: ősi egyetemünk századok által kipróbált
munkásságára sokkal jobban rá vau szorulva csonka hazánk, mint
valaha, miért is egyetemünknek az utódállamok területén levő vagyona

nekünk a jogos tulajdonosoknak késedelem nélkül visszaadandó.
Az Egyetemi Tanács egyetemünk alapítványi vagyonának tulajdon-

jogával legutóijára 1923. évi február hó 20-án tartott Ill. rendes és
1923. évi február hó 27-én tartott IV. rendes üléseiben foglalkozott

és elhatározta, hogy egyetemünknekMLKJIHGFEDCBAc izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcseh-szlovák állam területén

fekvő ingatlanai oisseaseersése iránt indítandó p e r b e n a perbeli képvise-
lettel, mint főmegbizotta t dr . K. Kováts Gyula kebelbeli ny. rendes tanárt,
mint másodmegbízotta t pedig; dr. IJ lés József kebelbeli ny. r. tanárt
bízza meg. lJ Ilindazon egyetemi ingatlanoha vonatkozólag pedig, amelyek
ezidő 'seerini nem efJfjetemünk nevén állanak, de egyetemünk tulay'donát

képezik, a per megindításával és vitelével dr. Papp József budapesti
tudományegyetemi c. ny. rk. tanárt, gyakorlóügyvédet bízta meg
s a vezetés és it'ányításra dr. Angyal Pál kebelbeli tanárt kérle fel.

Az egyetem ideá lis javainak igazgatása, a tanulmányi és á lta lános

kormányzati igazg::ttás terén egyetemünk autonómiája ezidő szerint

s a tényleges gyakorlatban csak a következő ügycsoportokban érvényesül:
a) Egyetemünk maga választja meg rektorát, dékánjait és

tanácsát.

b) Egyetemünk maga állapítja meg tanrendjét, tehát az előadások
és gyakorlatok tárgyát és körét, tekintettel azon főfeladatára, hogy
kitünő szakférfiakat kell képeznie.

e) EgyetemÜllk maga gondoskodik tanszékeinek betöltése iránt,
a meghívási jog gyakorlása mellett, vagy pályázat útján töt-ténő y'avasla t-

tétellel, gondoskodva arról, hogy az egyes tudományszakokból a szük-
séges tanári succrescentia soha meg ne szakadjon.

137
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d )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetemünk képesít és feljogosít fiatal tudósokat arra, hogy

"az egYes szakok keretén belülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőadásokat tarthassanak. (Docentura.)

(3) Egyetemünk doktorátus okra bocsát jelölteket; megvizsgálja

és promoveálja őket.

f) Egyetemünk rectora gyakorolja a kinevezési jogot az egyetemi

adminisz·tra tív tisztviselői állás ok s az. altiszti és szolgai állások betöl-
tésénél, ide nem értve égyetemünk könyvtárának és gazdasági hiva ta lá-

"nak tisztviselőit, amely állások betöltését illetőleg az Egyetemi Tanács-

nak csak előterjesztési joga van. Egyetemi nyomdánk "keZelését"a vallás-

ésközoJdatásügyi magyar királyi Miniszter sl!-ját maga ~ltal kinevezett

állami tisztviselőkkel végezteti. " "

g ) Egyetemünk rectora, illetve 1'anácsa gyakorolja a fegyelmi

jogot egyetemi' tanárok, tisztviselők, altisztek és szolgák, szóval az

egyetem egész állandó személyzetének fegyelmi ügyeiben •

. h ) Egyetemünk az internacionális érintkezést és a reprezentatív

cselekményeket maga látja el.

i ) Egyetemünk rectora és dékánja, továbbá Tanácsa és tanár-

testületei az egyetem egészének és a karoknak ügyeiben maguk tár-

gyalnak és határoznak.

Mindezt természetesim a kormány főfelügyeleti y'ogának épségben

tartása mellett. Hogy a fő±'elügyeleti jog úgy a most említett ügy-

csoportokban, ..mint ezen ügycsoportokon kívül, sokszor a legkisebb kor-

mányzati ügyekben is nem tudomaevétel nyilvánul meg, hanem érdem-

leges beavatlwzásban,. az történelmünk világánál könnyen érthető, ha

nem is helyeselhető. Hiszen századokon át a Habsburg imperia lista

kormányzati szellem vezetett és Ei vörös fonál áthúzódott a parlamenti

kormányzati időszakára is, ahol az intézkedő kormányszervek, nem

ismerve egyetemünk írott jogát, az alkotmányellenes tényleges gyakorla t-

ban kia lakult téves hagyomány hatása a la tt azt cselekedték, amit elő-

de~kto"Zlá ttak. és hallottak, nem is gondolva arra, hogy ezzel százados

egyetemünk autonóm fájának egy-egy ágát tördelik le. Sha netalán

akadt volna olyan egyén, aki e tévedéere rá mert volna mutatni, azt

egyszerűen összeférhetetlen természetű embernek jelezték, aki nagyzási

hóbortban szenved. A hiba abban van, hogy önkormányzatunk tartaimát

nagyon kevés .ember által ismert régi írott szabályok, továbbá szokás

és hagyomány szabják meg, nem pedig a mai komok. megfelelő törvény

és szabálykönyv. Igaz ugyan, hogy az egyetem valódi céljét egyedül

és kizárólag csak autonóm légkörben érheti el, mely autonómiának

szabályozására pedig az egyetemi statutumok sokkal alkalmasabbak,

mint egy terjedelmes, országos egyetemi törvény. S innen van az,
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hogy a külföld hírneves egyetemein vaskos kötetekre menő statutumole
alkotvák; s a törvényhozás beéri azzal, hogy ezen statutumolrnak az.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»illető egyetemeken" törvényes erőt ad s csak azon intézkedéseket
szabályozza, melyekre nézve _az el nem ke~·iilhető.Az egyetemek szer-
vezetének az önkormányzathoz vonzódó természetét elismerte Eötvös
József báró is, amidőn a "pesti magyar királyi egyetem újból szerve-
zése tárgyában" 1870. évi április hó 7-én törvényjavaslatot terjesztett be.
Abból azonban, hogy. egy terjedelmes, országos törvény hiánya az
egyetemek szervezetének természetes folyománya s hogy az egyetemi
kérdések általában véve sokkal helyesebben oldhatók meg önkO?mány-

za ti sta tutumokban, mint országos törvényben, még nem -következik az,
hogy azután olty kevés törvényes intézkedés legyen, mint amennyi jelenleg.

Ha az önkormányzat lényeges tarta lmát nem a való életbe á tment írott
szabályok, hanem a soha végre nem hajtott Írott jog helyett csak
a seoká« és hagyomány, esetleg az individuális felfogás szabják meg,
az egyetemi igazgatás a haladó kor igényeivel lépést nem tarthat s az
önkormányzati testület életképessége devalválódik, ami viszont az
egyetemet valódi céljának elérésében fölötte hátráltatta, amennyiben
valódi egyetemi élet önkormányzati élet nélkül elképzelhetetlen. A rövid,
világos egyetemi törvénnyel okszerű kapcsolatban tehát rendszeres és
terjedelmes egyetemi statutumokra van szükség, gondos figyelemmel
az egyetemi élet szabadságára s kellő tért adva a túlhajtott normatív
rendszer helyett az adminisztratív belátásnak. Egyetemünk új szabály-
könyv-tervezetének első kötete 1903-ban jelent meg. Így nyerhet jog-
hatályos szabályozást azon aequiparationalis irányzat is, mely a vidéki
kulturfókusok megteremtésévei egyetemünket érinti. Háromszázados
Universitasunkkal ugyanis az újabb keletű főiskolák nem aequiparálhatók.
Az egészséges verseny a, főiskolák különbözősége mellett fejlődhetik
csak ki. A német egyetemek nagy híre és fényes eredménye elsősor-
han annak köszönhető, hogy anémet államegység területén székelő
egyetemek más-más szervezettel bírnak, más-másfizetést adnak tanáraik-
nak s ha egy tanár valamely kisebb egyetemhez neveztetik ki, arra
törekszik, hogy egy nagyobbszabésű egyetem kötelékébe jusson. Az
egyformaság pangást,a különbözőség evoluciót, egészséges versenyt jelent.

A budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem
négy' fakultásra tagozódik,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . m.: 1. hittudományi, 2. a jog- és á llam-

tudományi, 3. az orvostudományi, 4. a bölcsészettudományi karra.
A tudománykarok a tanszemélyzetböl és beiktatott hallgatókból állanak.

A tanszemélyzet nyilvános pályázat mellett az illetékes tanártestület
hármas kijelölése, vagy pályázat mellőzésével, meghívás útján az ille-
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tékes karizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanártestület javaslata 's az Egyet~ni Tanács véleményének
meghallgatása alapján a Miniszter előterjesztésére az államfő álta l

életfogytiglari, szabályszerű illetményekkel kinevezett nyilvános rendes
ésedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y , rk. tanárokból (teljes jogú valóságos nyilvános rendkivüli tanárok-
ból a szakma s ülési jognélküli, valamely rendes tanszék tanárától
függési viszonyban levő [orvoskariJ ny. rk, tanárokb'ól), a karok által
egyes tariszakra képesített és a Miniszter által megerősített magán-
tanárokból (venia legendi, docens), egyes tudomány szakok megbízott
előadöiböl, tanárhelyetteseiböl és végül valamely nyelv, vagy ügyes-
ség tanítására tiszteletdíj mellett, vagy anélkül az illető kartói
engedélyt nyert magántanítóktói (lectorok) áll. Az érdemesebb
magántanároknak az illető kar tantestületének javaslata és az Egye-
temi Tanács felterjesztése alapján a Miniszter előterjesztésére az
államfőtól nyilvános r~ndes és nyilvános reIídkívüli tanári cím és

jelleg szokott adományoztatni. De ez esetben .is a magántanári lét-

számba tartoznak. A magántanáro7c tiszti illetmény eket nem élveznek,
részükre és a magántanítók részére jutalékul a befolyt tandíj lOOfo-a

. kerül felosztás alá. Az· illető tudománykarban é tanszemélyzet a maga
összességében tudományk~rnak (tanítótestületnek) neveztetik, amely
tudománykarból (tanítötestülefből) kiválik azután az illető tudomány-

kar . tanári testülete, amely az illetőkarnak igazgató hatósága . A tanár-
sestületet alkotják a tanszék és, szakma s tanártestületi ülési jog nélkül
(az orvostudományi karnál) kinevezett ny. rk. tanárok kivételével a kar
összes, (tényleges szolgálatban álló) nyilvános ..rendes tanárai és ezek-
nek fele számáig a teljes jogú valóságos ny. rk. tanárok, még pedig
elsősorban azok,. akik valamely főszakmát képviselnek, továbbá a

\ \ magántanárok álta l tagjaik sorából évenkint megválasztott két tag,

mint magántanári képviselők. Utóbbiak, t. i. a magántanári képviselők
fogadalmat ,tartoznak' letenni a dékán kezébe a hiva ta li titokta j,tásm

nézve, minthogy ezek a docensele kormányzati, és fegyelmi szempontból
egyetemünkkel rendszerint igen laza kapcsolatban állanak, megélheté-

süket· az egyetemen kívüli fogla lkozás biztosítvá 'n. A ·tanártestület képezi
a kar CltUtonómtestületi ha tóságát, .melynek élén. a testület kebelébe
tartozó nyilvános rendes tanárok sorából évről évről megválasztott
dékán áll, aki a kari üléseken elnököl. Helyettese az előző tanévi
dekán (tehát a folyó év prodékánja), jegyzője az orvostudományi kar
kivételével, ahol a jegyzői tisztet választás útján töltik be, a kar leg-
fiatalabb tagja. Egyetemünk legfobb autonóm testületi ha tósága az Egye-

temi Tat}ács (Senatus), mely a négy tudománykar dékánjából és pro-
dékánjá,ból és a tudománykarok által évről évre kiküldött négy-négy
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rector választó (elector) által évenként más-más kar kebeléből, a reetor-
választó-ülésen megválasztottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHector Magnificusból mint egyetemünk
egyetlen személyi kormányzó hatóságából és az előző évi ReCtorból
(prorectorból) áll, A Senatus elnöke a Rector .Magniflcus, helyettese
a Prorector ; jegyzője az egyetemi tanácsjegyzö. a Rector és a~ Egye-
temi Tanács alá rendelt legfőbb egyetemi adminisztratív főtisztviselő.
Fenti ismertetésünkben a Miniszter szónál mindenütt a vallas- és
közoktatásügyi magyar királyi Miniszter értendő; az életfogytiglani
tanári kinevezés pedig az 1912. évi LXV. t.-c. 31. §-a értelmében
akként mödosul, hágy a 70-ik életévét betöltött egyetemi tanár nyu-

galomba helyezhető.
Négy fakultásra tagozödott egyetemi oktatásunk keretében mint

spec-icílis tanfolyam: az államszámviteltani tanfolyam áll fenn, jog- és
államtudományi Karunk mellett. Ezen tanfolyam azon elveknek, sza-
bályoknak és eljárási módozatoknak rendszeres ismeretét öleli fel,
melyek az állam gazdasága körében szükséges számtartás rendjét
meghatározzák. A tanfolyam egyéves. Az államszámviteli _ vizsgát
azonban, mely az~1883. éviedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr . t.-c. által megkívánt államszámviteli
képesítést adja meg, nem egyetemünkön teszik le. Erre külön vizs-

gáló-bizottság működik. Ugyanilyen tanfolyam a gyógyszerészeti tan-

folyam, mely két~ évig tart akként, hogy az 1. éves gyógyszerész-
hallgatók a bölcsészettudományi kar, a II. éves gyógyszerészhall-
gatók pedig az orvostudományi Kar kebelébe tartoznak.:A gyógy-
szerészi tanfolyam kötött és zárt tanfolyam, tehát a kétévi egyetemi
tanulmány alatt minden félévnek megvan cogitív tanulmányi
programmja. Az egyetemi gyógyszerészmester-jelöltek az egye
terni vizsgálatokat, szigorlatokat egyetemünkön teszik le. A fel-
jogosító vizsga elnöke: az orvoskari dékán, aki oklevelüket kiadja,
ha három segédi évüket már szabályszerűen eltöltötték. Az okleveles

gyógyszerészmester egyetemünkön gyógyszerészdoktori oklevelet kaphat,
ha a gyógyszerészmesteri szigorlatok után még négy félévet hallgat az
orvostudományi fakultáson, azután pedig szóbeli és írásbeli szigorlat ot
tesz. A gyógyszerészi tanfolyamra csak az vehető fel, aki a gyógy-
szerészgyakornoki (tirocinialis) vizsgát letette. s akinek gimnáziumi,
vagy reáliskolai érettségi bizonyítványa van.

Ugyancsak az orvostudományi Kar kebelében szerveztetett az

orvosi továbbképzőtanfolyam (évenként kétszer) és az iskolaorvosi s

egészségtantanári tanfolyam.

Itt említhető fel a középiskolcti tctnárképző. A vallás- és kőzok-

tatásügyi Mlniszter ugyanis az 1883. évi XXX. t.-c. 60. §. értelmé-
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ben egyetemünk mellett egy országos középiskolai tanárvizsgáló-bizott-
ságot szervezett. A középiskolai tanári oklevél négyévi egyetemi
tanulmány és egy- évi gyakorló tanárjelölti minöségben való működés
.alapján szerezhető meg. A középískolai tanár először mint helyettes
tanár alkalmaztatik s azt igazolni tartozik, hogy a felsőbb iskolai
tanfolyam elvégzése után legkevesebb egy évet gyakorlatilag közép-
iskolai tanítással töltöt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA középiskola i tanát'képző (amint a gimná-
ziumban), mint a praktikus életre elókészító-tanfolyam eredményes

miiködést fejt ki. Meg kell emmlékeznünk é helyen a középiskolai
tanítóképző és a középiskolai tanárok szünidei tanfolyamáról, melyet

. \ egyetemi tanáraink tartanak, valamint az Eötvös-kollégütm1'ól is, mely
a középiskola i tanár jelöltek állami interná tusa . A kollégium növén-
-dékei az egyetemi előadásokon kívül a kollégiumhoz kirendelt szak-
vezető-tanárok vezetése alatt különösen a középiskolai tanítás szem-
pontjából fontos szaktanulmányokban és tanulmányi gyakorlatokban
vesznek részt. A kollégium 1895-ben léte sült.

Az egyetemi kormányzat két részre tagozódik: a kormányzati
és tanügyi igazgatásra. Hatósági szervezetünket az 1848. évi XIX. t.-c.
-és az 1849. évi szeptember 30-án kibocsátott 6798. számú és 25. §-ból
álló vallas- és közoktatásügyi cs. és kir. miniszteri rendelet képezi,
melynek hatályban létét az 1891. évi június 3-án kelt 58.872. számú

vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelet is hangsúlyozza. E szer-
vezeti szabályzat való értelméhez csak a fenn közölt történeti háttér
szem előtt tartása mellett lehet jutni. Enélkül nem tudhat juk, miért

Vetn az hátá lyban és mit fogla l az rnagában! Csak így érthetjük
meg az idevonatkozó 1872. évi XIX. t.-c, 2. §-át is. E törvényen
kívül egyetemünkröl, ide nem értve a fizetés s nyugdíjazásról szóló
általános jellegű s alább érintendő törvényeket, csak az 1868. évi
XLIV-ik t..-c. 19-ik goa tartalmaz intézkedést az előadási nyelvról és
az 1883. évi XXX-ik t. c. 22-ik §-a a véleményezési kötelezettségró1

az érettségi vizsgálati utasítások tárgyában.
Az egyetem Tanácsának kezében futnak össze az egyetemi igaz-

gatás mindazon szálai, melyek az egyetem alkotórészeit egymással
és a föfelügyeleti batosággal egybekapcsolják.

Innen kell eredni minden olyan intézkedésnek, mely az alkoto-
részek te'('ékenységét egységes szellemben szabályozza a közös cél
érdekében. Itt összpontosul az általános kormányzati és tanulmányi
igazgatás, a fegyelmi bírói hatalom gyakorlása az' egyetem egész
-személyzete fölött, az egyesületi: és alapítványi igazgatás, a vagyon
igazgatás, a bizalmas jellegű, továbbá a személyi ügyek intézése, az



FÜGGELÉKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA143

egyetem képviselete, a nemzetközi érintkezés a külföld kultúrfóku-

sai val : az egyetemekkel és akadémiákkal. Ez az önkormányzat

tartalma.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A hatósági szervezeti szabályzat záróintézkedésében meg-

jegyzi, hogy amennyiben a szervezeti szabályzat valamely ügyben

nem rendelkezik,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyebekre né~ve az eddig is fennállott egyetemi intéz-

ményekhatá lyban maradnak. Tehát "egyebekre nézve" a Mária Terézia

Diploma Inaugurale és az 1806-iki Ratio Edueatienis határozmányai

maradtak hatályban, amely utóbbira vonatkozólag 1898. évi június

hó 28-án kelt 107. számú döntvényében a magyar királyi közigazga-

tási bíróság is kijelentette, hogy az 1806-iki RatioEducationis hatá-

rozmányai, amennyiben törvények, vagy törvényes rendeletek által

hatályon kívül nem helyeztettek, ma is ét'vényben vannak. A Rector

Magni:ficus az adminisztratív tisztviselők és az egyetemi altisztek és

szolgák kinevezését, nemkülönben a nevezettek fölötti fegyelmi jogot

ma is a Ratio Educationis alapján gyakorolja. A tanári tanszékekre

a hármas kijelölés és meghívás módját a Ratip Educationis szabá-

lyozza. A hatósági szervezeti szabályzat 26-ik §·a tehát ezzel egybe-

vágó intézkedést tartalmaz, amidőn kijelenti, hogy az Egyetemi

Tanács, mint legfelsőbb egyetemi hatóság, kezeli a fegyelmet a tanító-

testületek minden tagja, valamint a tanulök fölött.

Az egyetemi tanári függetlenség és tanszabadság biztosítékát képezi

azon önkormányzati jogunk, hogy a fegyelmi joghcttóságot tanára ink

fegyelmi ügyeiben is önkormányzati ha tóságunk útján gyakm·oljuk.

A különböző fakultások választott képviselőiből alakuló tanács, illint .

fegyelmi ítélőbíróság, a fegyelmileg vádolt tanár kartársaiból ala-

kított esküdtszék gyanánt jelentkezik.

A tudománykarok tanulmányi igazgatását az illetékes tanár-

testületek és dékánok végzik. Ide tartozik az intézetek, szeminá-

riumok és klinikák igazgatása fölötti felügyelet ; a tanszéki segéd-

személyzet időleges alkalmazása; a magántanári (docensi) képesítés

és annak megvonása, a tanszékbetöltésekről való gondoskodás és a

vakáló tanszékek időközi ellátása. A tanártestület az egyetemi Tanács

joghatósága alatt áll; amennyiben autonóm kari hatáskörben el nem

intézhető ügyekről van szó, előterjesztéssit az egyetemi Tanácsnak

teszi meg, amely utóbbinak joga van valamennyi tanártestület tár-

gyalásaiba betekinteni. Az egyetemi Tanács közvetlen joghatósága

alatt áll:

az egyetemi rektori hiva ta l, amely a kisebb alapítványokat is

kezeli és azok alapítványi ügyvitelét ellátja; .
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a quesiura ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmely a leckepénzeket szedi be és az egyetem anya- ~

könyveit vezeti; továbbá:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
egy.etemi könyvtárunk és gazdasági hiva ta lunk.

Utóbbinak az képezi feladatát, hogy egyetemi intézeteink, szemi-

náriumaink, klinikáink ésbivatalaink dologi szükségleteit ellássa" az

egyetem költségvetési elöirányzatát elkészítse és a dologi szükségletek

fedezésére hozzá kiutalt kincstári elölegeket takarékosan kezelje és

elszámolja .. ,

Hatósági szervezeti szabályza tunk kiegészítórészét képezi:

a ).Az egyetem hatósága által 1861/62. tanévben felterjesztett

és 38, ,103, 69.329/1862. helytartótanácsi szám alatt jóváhagyott

34. §-ból álló hCttósági ügyrendtartásunk.

b) az egyetemi hatóságok representáeiója ügyében kelt szabályzá t

és a sub auspieiis qubernaiorie felavatásnak 80.160/1920. VI. 24.

vallas- és közoktatásügyi miniszteri szám alatt kibocsátott szabályzata,

melynek elözményét a sub auspiciis Regis felavatásnak :19.530/1895.

vallés- és közoktatásügyi miniszteri szám alatt jóváhagyott szertartasi

szabályzat képezte.

Továbbá e) 45,520/1892. vallás- és közoktatásügyi miníszteri
SZáBl alatt kibocsátott magántanáriképesítöszabályzat, amely ezidő-
szerint revizió alatt áll.

d) .A magántanároknak nyílvános rendkívüli, tanárokká való

ajánlás m6djáról intézkedö 1868. évi július hó 27-én kelt 11.041 é~

1892.'évi szeptember 20-án kelt 12.019. sz. vallas- és közoktatásügyi

miniszteri rendelet, továbba az 1885. évi május bó 14-én kelt 16.022.

, számú vállás- és közoktatásügyi rerdeletben foglalt irányelvek a habi-

litationalis tárgyak túlságos felaprózása ellen és a címzetes és jelleges

rendkivüli tanárok jogállását szabályozó 58.497/1914. és 85.107/1910.

számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet.

e) .Az adjunktusi intézményről intézkedö 52.697/1896. vallas- és

közoktatásügyi miniszteri számú szabályzat.

f) A tanársegédi szolgálatnak a nyugdíjba. való beszámításáról

intézkedö, ,s 1823. évi szeptember hó 30-án kelt 33.580. vallas- és

közoktatásügyi miniszteri számú rendelet.MLKJIHGFEDCBA
g ) .Az egyetemi tanárok iIletményeiröl és pedig a nyugdíj-

igénybe beszámíthaté állandó illetményeiröl: törzsfizetés, személyi

pótlék, ötödéves korpótlék, lakáspénz, V-ik fizetési osztályú rang-

fokozat, nemkülönben a' nyugdíjigényb'e be nem számítható változO.

illetmenyeikről és szigorlati díjaikról, és a tanári szabadságolásról,

belyettesítésröl és a nyugdíjazásról különböző törvények és rendeletek
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intézkednek. E törvények természetesen nem egyetemi törvények,

hanem általános érvényű országos törvények, amelyek az egyetemi
tanárokra is kiterjednek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hj A budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudomány-
egyetemi könyvtár szarvezeti szabályzata, 1888. június 7-én, 1892
november 29-én és 1901. oktober 30-án kelt királyi hozzájárulássa!.
Ezt kiegészíti a 4524/1901. április 2. vallás- és közoktatási.'tgyiminisz-
teri szám alatt jóváhagyott egyetemi könyvtári ügyviteli szabályzat.MLKJIHGFEDCBA

í j A budapesti 'királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemi
gazdasági hivatalának 1887. évi június hó 18-án kelt királyi elhatá-
rozással megerősített szervezeti szabályzata, s a vallás- és közok-

· tatásügyi magyar királyi Miniszter által 1887-ben, ezzel kapcsolatban
kibocsátott gazdasági hivatali ügykezelési utasítás; amely az újabb
keletű számviteli törvények értelmében a gyakorlatban lényegesen
módosult. Kiegészíti mindezeket egyetemünk klinikai bizottságának

· szabályzata, mely az egyetemi kórházak adminisztracionalis és gazda-
sági ügyeinek vezetése, illetve ellenőrzése céljából alakult. ,

f) Egyetemünk tanulmányi, fegyelmi és tandijszabályzata, mely
á vallas- és közoktatásügyi Miniszter 1891. évi 28.458. számú rende-

letével hagyatott jóvá. Ezen szabályzatnak rendelkezéseit módosító,
kiegészítő, magyarázó vagy megszüntető intézkedések jegyzetes ki-
adásokban tétettek közzé. A legutolsó, a VII-ik jegyzetes. kiadás

~1917 augusztus havában jelent meg. E jegyzetek igen. nagy terje-
delműek és az egész tanulmányi rendre kiterjedők. Tanulmányi rend-
iartásunk szabályozza abeiktatást és beíratást, a hallgatók nyilván-
tartását, a honosítási eljárást, a beiktatási díjakat és leckepénzt, az
előadások látogatását, az egyetemi fegyelmet, a szünidőket, az el-
távozást az egyetemről, az egyetemi hallgatok beadvány ait, az ösz-
töndíjakra vonatkozó intézkedéseket és a leckepénzmentességet.

Az előadásokról félévenként tanrend bocsáttatik ki; tanrendünk
néhány példányát magyar és latin nyelven idecsatoljuk. Az egyetemre
való felvétel az arra jogosított tanintézetekben kellő sikerrel letett
·érettségi vizsgálat és erről törvényes alakban kiállított bizonyítvány
alapján történik. A beíratkozhatás általános előfeitételeit a kifogás-
talan erkölcsi magaviselet képezi. Figyelemmel a. nemzethűség köve-
telményeire, a tudományegyetemre újonnan felvétetui kívánó hallgatók
beiratkozási föltételeit és mödozatait az 1920. évi XXV. t.-c, és a
123.033/1920. vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelet állapítja
meg. Külföldi tanintézetek bizonyítványai csak: annyiban szolgálhatnak
a beiktatás alapjául, amennyiben a felveendők oly érettségi fokáról
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tanuskodnak, amilyent az érettségi vizsgálat sikeres kiállására a hazai
tanintézetek megkívánnak. Külföldi honpolgárok felvételénél a reei-

procitás az irányadó.
Nőhallgatók jelenleg csak a bölcsészettudományi karra vétetnek

fel, mint rendes hallgatók. Nők ezenkívül a jog- és államtudományi
karon is frequentálhatják az államszámviteltani tanfolyamot.

A hittudományi karon négy szigorlat van és egy doktori érte-
kezés. A jog- és államtudományi karon három alvizsga. teend ő le a.
Il-ík, a IV -ik, illetve a VI-ik tanfélév végén. A VllI-ik tanfélév
végén abszolut6riumot nyert hallga.t6 aszerint, amint a jog, illetve az
államtudományi doktori cimet óhajtja elnyerni, három, illetve két
szigorlatot tartozik letenni s azonkívül egy doktori értekezést is kell
készítenie valamely szigorlati tárgy köréből. Azon abszolutóriumot nyert
joghallgatók, akik a doktori címet megszerezni nem akarják, hanem
valamely állami vagy törvényhatósági tisztség betöltéséhez szükséges
törvényes és minimális főiskolai kvalifikációt kíván;ák csak elérni,
csupán államvizsgát tesznek le egyetemünkön és pedig vagy állam-
tudományi államvizsgát vagy jogtudományi állam vizsgát. A jog- és
államtudományi doktori oklevél jogosít Magyarországon minden, fő-
iskolai minősítéshez kötött államhivatalnoki vagy törvényhatósági
tisztségre. Ügyvédi gyakorlatot azonban csak azok folytathatnak,
illetve bírói hivatalt csak azok tölthetnek be, akik igazolják, hogya
jogtudományi doktori oklevél megszerzése után három évig ügyvédi
irodában, illetve valamely bíróság mellett joggyakorlaton voltak és

az egyesített ügyvédi és bírói vizsgálatot letették. Ezt a gyakorlatiedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II

minősítést már nem egyetemünk adja.

Az orvostudományi karon három szigorlat van, amelynek le-

tétele után a jelölt orvosdoktorrá avattatik. Orvosi gyakorlatot azon-

ban csak akkor folytathat, ha igazolja, hogya doktorrá avatástél
számítva egy éven át kórházi gyakorlaton volt.

A bölcsészettudományi karon van egy alapvizsga és egy szak-
vizsga. Az előbbi a IV-ik félév végén, az utóbbi a VIII-ik félév
végén' teendő le. A tanárjelölt a szakvizsgának megszerzése után va-
lamely középiskolában egy éven át gyakorolni köteles. Az egyévi
gyakorlati idő leteltével pedagógiai vizsgálatra bocsáttatik, melynek
sikeres kiállása után középiskolai tanári oklevelet nyer. Ezt az utóbbi
vizsgálatot nem egyetemünkön teszi le és a _tanári oklevelet is nem
egyetemünk adja ki.

A bölcsészettudományi doktori cím pusztán akadémiai grádus,
amelynek minősítő ereje nincs. Aki a bölcsészettudományi doktori
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cimet kívánja elnyerni, annak doktori értekezést kell készítenie és
doktori szigorlat ot kell tennie.

A gyógyszerészmesteri tanfolyamról és gyógyszerészdoktorátus-
ról már fentebb szólottunk; itt tehát csak annyit, hogy a gyógy-
szerészmesteri és gyógyszerészdoktori okleveleket egyetemünk adja ki.

Egyetemünk ezek szerint a következő okleveleket adja ki:
hittudományi doktori oklevél, kánonjogi doktori oklevél, jogtudományi
doktori oklevél, államtudományi doktori oklevél, orvosdoktori oklevél,
bölcsészetdoktori oklevél, gyógyszerészdoktori oklevél és gyógyszerész-
mesteri oklevél. A gyógyszerászmesterek az orvostudomány kari dékán
kezébe esküt tesznek le; a doktorok pedig az Egyetem Tanácsa által
ünnepélyesen doktorrá avattatnak, a Tanács előtt letett eskü után.

A külföldi egyetemeken és főiskolákon eltöltött szabályszerű
rendes félévek pályavégzettség szempontjából a hazai tanulmányi
időbe a hallgatók folyamodványaira beszámíthatók. E folyamodványok
elbírálásánál figyelemmel. vagyunk a viszonosság elvére, mely meg-
kívánja annak méltatását, hogy az egyes leülföldi államokban a hazai
egyetemek és főiskolák tanulmányi félévei mily mértékben, mily mö-
don és minő joghatállyal számíttatnak be az ottani tanulmányi időbe?
E célból mérlegelés tárgyává tesszük az illető külföldi. egyetem
vagy főiskola tanulmányi berendezésének a hazai egyetemi és fő-
iskolai tanulmányi renddel való egyezőségét vagy attól való eltérését;
továbbá, hogy az illető külföldi egyetem vagy főiskola saját államá-
nak területén minó jogállással bír?

Külföldi doktori oklevelek a hazai tudományegyetemek által
csak az esetben nostrofikálhatók, ha a külföldi doktori oklevél jog-
szerű birtokosa ugyanazon tanulmányi előfeltételekettanusítja, amelyek
a magyar tudományegyetemek doktorjelöltjeitől hazánkban meg-
kí vántatnak. Ha azonban valamely külföldi állam a hazai tudomány-
egyetemek doktori okleveleivel szemben ennél szigorúbb rendszabá-
lyokat alkalmaz, akkor a nemzetközi jogelveknek megfelelő visze-
nosság értelmében az illető állam doktori okleveleivel szemben ugyan-
olyan eljárás alkalmazandó. Az egyetemi templom, amely alapítványi
egyetemünk kiegészítőrésze, továbbá az egyetemi könyvtár, a hit-
tudománykari és jog- és államtudománykari szemináriumok, az orvos-
kari intézetek és gyűjteménytárak, az egyetemi gyógyszertár, a Röntgen-
intézetek, az orvoskari klinikák, a bölcsészettudományi intézetek és
gyűjteménytárak, múzeumok, a növénytani intézet és növénykert, a
növényrendszertani és növényföldrajzi intézet, a bölcsészetkari szemi-
náriumok az idecsatolt Almanach-ban sorolvák fel.

10*
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A hittudományi karon négy szeminanum van; a jog- és állam-
tudomanyi karon 12 szeminárium; az ovostudományi karn ak 32 kli-
nikája, illetve intézete és a bölcsészettudományi karnak nyolc szemi-
náriuma s 26 intézete, illetve gyüjteménytéra van s ezeket az illető-

intézeti igazgatók adminisztrálják.
Az oktatási nyelv a magyar nyelv. Ezenkívül a hittudományi

karon: a latin, a bölcsészettudományi karon pedig: anémet, angol;
francia, román s rutén irodalom kollégiumainál az illető nyelv.

Egyetemünkön a magyar nyelven kívül a görög, latin, német,
angol, francia, olasz, svéd, román, spanyol, orosz, ruthén, lengyel, tót,
szerb, horvát, finn, török, héber, örmény, japán, arab, arámi, persa s
általában az összes ókori nyelveket tanítják. Egyetemünknek tanszéke-
van a római jogra, a nemzetközi jogra, a nemzetgazdaságtan, a
pénzügytan és statisztikára és az észjogra. A jog- és államtudo-

mányi karon tanítják az osztrák kötelmi jogot is, továbbá Horvát-
Szlavon-Dalmátországok és Bosznia-Hercegovina jogforrásait és jog-
intézményeit. A bölcsészettudományi karon előadják HegeI történet-
bölcseletét, a görög, latin, német, "angol, francia, olasz, svéd, román,
spanyol, orosz, rutén, lengyel, tót, szerb, horvát, török.q persa"
arab, héber; örmény, japán ~nyelv és irodalmat, a görög, római,

.ókori egyetemes, közép- és újkori egyetemes történelmet, a görög-
szobrászatot, az olasz festészetet, az egyetemes földrajzot, a római
építészetet, .a görög-római könyvtári viszonyokat, anémet és német-
alföldi festészetet, Mozart zeneműveit, Berliszt és korát, Herrad de
Landesberg-et.

A háború előtt egyetemünk mellett élt és működött a Corda
Fratres magyar osztálya, mely a külföld számára a szükséges infor-
matív, közvetítőszolgálatot végezte és a leülföldi diákvendégeket
kalauzolta. Ez az intézmény a világháború alatt megszűnt működni.
A háború után keletkezett a Magyar Egyetemi és Főiskolai. Hallgatók
Országos Szövetsége ("MEFHOSZ" rövidített jelzése a most meg-
nevezett egyesületnek), melynek egyik osztálya (L'Union Nationale
des Etudiants Hongrois Dept. des Affaires Etrangers) látja el ezt a
feladatot. Tudományos és művelődési alapon baráti viszonyt tart fenn

a külföldi diákszövetségekkel és egyesületekkel, közvetíti a magyar
egyetemi és főiskolai ifjúság külföldi vonatkozásű ügyeit; elősegíti a
a leülföldi diákok magyarországi tanulmányútjait, a diákcserét stb.

A budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem
kebelében és joghatósága alatt fl, következő ifjúsági egyesületek
működnek:
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Jótékonysági egyesületek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetemek Kórház-Egylete, Általános
Egyetemi Segítő-Egyesület, Mensa Akadémia Egyesület.

Jótékonysági és tudományos egyesületek: Központi Növendék-
papság Magyar Egyházirodalmi Iskolája, Joghallgatók Segítő-Egye-
sülete, Orvostanhallgatók Segítő- és Önképző-Egyesülete, Bölcsészettan-
hallgaták Segítő-Egyesülete, Gyógyszerészhallgatók Segítő- és Önképző-

Egyesülete, Egyetemi Kör.
Tudományos egyesületek: J oghallgatók Tudományos Egyesülete,

Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség, Gyorsíró-Egyesület,
Egyetemi Énekkar.

Testedző egyesületek: Budapest Egyetemi Athletikai Club, Buda-
pesti Egyetemi 'I'urista- Egyesület,

Vannak ezenkívül olyan főiskolai ifjúsági, illetve tudományos
egyesületek, amelyekbe a mi egyetemi hallgatóink egyetemünk Taná-
csának külön engedélye nélkül beléphetnek. Ilyenek: A Turul Baj-
· társi Szövetség, Szent Imre Kör, Bethlen Gábor Kör, Szent Margit
Kör, Evangélikus Keresztény Diákszövetség; Evangélikus Leány Diák-
szövetség, Vasvéri Pál Kör, Vazul Iván Bolgár Olvasó-Kör, Centrum
Fogyasztási Vállalat, Centrum Sajtó-Vállalat.

. Ezidőszerint a külföldi diákegyesületekkel való érintkezést az
ifjúsági egyesületek közül csak a fentebb megnevezett J.\1:EFHOSZ"
tartja fenn; a külföldi diákegyesületek azonban igen sokszor egye-
térnünk központi kormányzatához fordulnak s ily módon kapják meg
a szükséges felvilágosításokat.

Egyetemünkön olyan intézmény, mely tanár és hallgató közti
közös gazdasági szerv gyanánt jelentkezne, nincsen. A tanári kar
azonban, amely sajnos, mai szomorú gazdasági viszonyaink közepette
maga is nyomorral küzd, szívvel-lélekkel támogatja az ifjúság gazda-
.sági vonatkozású dolgait és kebelbeli ifjúsági egyesületeink élén ve-
zető tanárok állanak, akik természetesen a gazdasági ügyek irányításá-
ban is részt vesznek. Ezenkívül a reetori hivatal és a dékáni hivatalok
rninden lehetőt elkövetnek arra, hogy a társadalom emberbarátait
adakozásra bírják. Sok szegény ifjú részesült már ily módon segélyben.

Van azonban oly főiskolai egyesület, de ebben nemcsak egye-
temünk hallgatói, de más főiskolák növendékei is részt vesznek, ahol
a főiskolai hallgatók tanáraikkal egyetemben teremtik elő a közös
anyagi eszközöket. Ilyen: a Centrum Keresztény Főiskolai Hallgatók
Szövetkezete Részvénytársaság, amelyben tanár és hallgató egyaránt
részvényes és az igazgatótanácsban és adminisztrábióban úgy a tanár,
mint a hallgató közreműködik.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A budapesti királyi magyar Pázmány Péter· tudományegyetem
önálló autonóm alapítványi intézmény, amelynek a többi hazai egye~
temekkel és főiskolákkal közös szerve semmiféle vonatkozásban nincs.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Közös ügyeink tehát nincsenekedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr a közös érdekű ügyekben hivatalos
átiratokkal érintkezünk. Ha pedig valamely általános jellegű tanul-
mányi vagy kormányzati kérdésben a vallás- és közoktatásügyi magyar
királyi minisztériumban a főiskolák képviselői értekezletre hivatnak
egybe, azon természetesen egyetemünk képviselője is megjelenik,
egyébként pedig, mint fentebb jeleztük, egyetemünk a többi hazai fő-
iskolákkal· szemben mindig az aequiparationalis irányzat ellen foglalt
állást.

Egyetemünk tanári személyzetének és
mának kimutatását az 1911/12. tan évtőlMLKJIHGFEDCBA

A . az A . alatti kimutatás tünteti fel.

B . Az 1911/12-1921/22. tanévekről B . alatt csatoljuk ösz-
C . szes hallgatóink létszámkimutatását ; C . alatt a nőhallgatók létszám-
D . kimutatását ; D . alatt a nőhallgatók honosság ~zerjnti megoszlását;
E. E. alatt az egyetem hallgatoinak honosság szerinti megoszlását.

A B. és E. kimutatás ok évenkénti végeredményei egyezők; épen
ilyen viszonylatban állanak egymással a D. és C. kimutatások, l\1eg-
jegyzendő, hogyaD. és C . kimutatások számbeli adatai az összlét-

számban, vagyis a B . és E . kimutatésokban bennfoglalvák. Az orvos-
tudományi karra ú/onnan, mint fentebb említettük, nőhallgatók nem
vétetnek fel; így tehát az utóbbi években szereplő nőhallgatók csak
azért látogathatják az orvostudományi Kart, mert már koráb-

ban vétettek fel, amidőn még az orvostudományi karra is be-
íratkozhattak. Az 1911/12-1921/22. tanévekben tartott vizs-

F . gálatokról és szigorlatokról az P . alatti kimutatás, a doktori
G . felavatásokról a G . alatti kimutatas és a gyógyszerészmesterekről a
H . l l . alatti kimutatás nyújt felvilágosítást.

Egyetemünk a világháború folyama alatt a nyári nagy szün-
időkben serényen munkálkodott; a szabályszerű két tanfélév befeje-
zése után úgynevezett nyári potszemesztert a háborúból visszatérő
fiaink számára, a pálya végzettség szempontjából érvényes joghatállyal ;
il. mult tanévben angol vendégeink számára rendeztünk szünidei kur-
zust, Folytatása volt ennek 1923 jüliusés a második kurzus szeptem-
ber hó Lő-ig tartott. A külföldi hallgatókat támogató bizottság titkári
hivatala a bölcsészettudománykari dékáni hivatalban van. Egyetemünk

nyári tanfolyamát látogató külföldi hallgatóknak joguk van egy diplo-
máciai (ingyenes) vizumra, amelyet a beíratkozást i,gazoló iratok be-

a segédtanerők létszá-
1921/22. tanévig
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mutatása ellenében megad a legközelebbi magyar követség. A nyan
tanfolyamot látogató hallgatóknak külön kedvezményt adunk a Wien->
Budapesti hajóinkra, a mult tapévi kurzus hallgatóinak legnagyobb
száma az oxfordi egyetemről került ki.

Az' egyetemmel való összeköttetésben, hál' vele nem szoros kap-
csolatban indult meg azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabadoIdatás, mely hivatását a ~agyar társa-
dalom iskolán kívül való tanításában, a, felnőttek oktatásában látja.

Az első ilyen, határozott szervezettel bíró intézmény a Szabad Lyceum

volt, mely Budapesten 1893 június l-én egyesületi úton alakult meg.
Az, egyetemmel nem állott még szeros kapcsolatban, de intézői" elő-
adói kezdettől fogva a mi egyetemünk tanárai voltak és jó részben
ma is azok. Eleinte csak Budapesten működött ; de müködéskörét

lassanként az ország egész területére kiterjesztette, úgy, hogy alig van
magyar város, melyben a Szabad Lyceum intézménye nem honoso-
sodott volna meg.

Hasonló célzattal és szintén társadalmi uton született meg
1899 november 4-én az Ut'ánia Magyar Tudományos Egyesület, mely
tudományos színház alapításával indult meg Budapesten, de műkődési
körében a vidéket utóbb szintén belevonta. ahol tudományos és gya-
korlati előadások tartásával törekedett a közművelődést emelni. Ennek
szervei is elsősorban a mi egyetemünlmektanárai.

A szabadoktatásnak magasabbfokú képviselőjeként jelentkezett
ez előzmények után 1902. évi november hó 10-én a budapesti Szabad

Egyetem (University Extension), melyet már az állam támogatása
mellett a mi egyetemünk létesített. Feladatául az volt kitűzve, hogy
az egyetemi színvonalú szabadoktatásnak szerve, képviselője legyen, Az
első időben a Szabad Lyceummal együtt működött egészen 1914-ig,
mely idő alatt 12 tanéven át száznegyvennégy előadás-sorozatot tartott,
összesen heti (sic l) 864 órában 1914-benedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a háború kitörésekor műkö-
dését, főként anyagi okok miatt, kénytelen volt felfüggeszteni. 19 18-han,
mint már szorosan vett egyetemi intézmény újra alakult, de műkö-
désének fonalát anyagi viszonyok miatt mind a mai napig nem
vehette fel. Azóta működési körét némileg a Szabad Lyceum tölti be.

A szabad egyetem után még megalakult az Erzsébet Népoka-

démia , mely főként könyvtárak létesítésével törekedett a népművelt-
séget emelni. Budapesten Népházat is létesített. Ennek az intézmény-
nek működését is alapjaiban támadták meg a háborús évek és az
azóta beállott valutáris viszonyok,

Egyetemünknek. az utolsó évtizedról az 1. alatti kimutatás fog-MLKJIHGFEDCBAL

lalja egybe személy és dologi költségvetését.
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Amíg Magyarország teljes épségében fennállott, egyetemünk
anyagi ügyei a fejlődés útján egyenletesen haladtak előre és azedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő s

Alma Mater mindig több és több anyagi támogatást kapott arra,
hogy az emberiség tudományos művelődésének fejlesztő és irányító
hatását magából mentül intenzívebben kiáraszthassa ; kitört azonball a
világháború, amidőn az emberiség nem a tudomány mécsénél, de az
ágyuk tüzénél és kórházakban elmélkedhetett az emberi sors tragi-
kumáról ; a háború szerencsétlen végződése után pedig 1918 őszén

felborította állami életünket a Károlyi-féle forradalom és azt köve-
tőleg a vörös banditák bolsevista uralma tett tönkre mindent, szeren-
csétlen hazánkban. Leromlott a valuta, megingott az állami budget,
betörtek a románok, csehek és szerbek és a zsidók hazátlan kazár szel-
leme a féktelen spekuláció terén oly közgazdasági nyomort fejlesztett,
hogy a népek milliói és ezzel a mi egyetemünk is nyomorban ten-
gődik. Á világ egyik legnagyobb egyeteme voltunk, sőt a népességet
tekintve, ma is az vagyunk, de ily közgazdasági pangás mellett mégis
csak tengődünk.

A 18-ik pont arra kíván választ, hogy a közel jövőre nézve
mik a fejlesztésre vonatkozó terveink, nevezetesen minő új fakultá-
sokat, tanszékeket és intézeteket kíván egyetemünk létesíteni? A 19~ik
pont pedig arra nézve kíván felvilágosítást, hogy melyek azok a főbb
anyagi akadályok, amelyek az egyetem fejlödésének útjában állanak?

E két pont közül az utóbbival előbb kell foglalkoznunk, mint
az előbbivel. Mert csak akkor, ha ismerjük a fejlődés akadályait és
az;k elhárításának módját, lehet szó arról, hogy, minő fejlesztési

tervekkel kíván egyetemünk foglalkozni a jövőre nézve.
Nem szabad elzárkózni az elől, hogy a választ férfias nyiltsággal

és mellékkörülménnyel meg nem alkuvó őszinteséggel adjuk meg.
Egyetemünk fejlődésének nemcsak akadálya, hanem tudományos

életének elsorvasztója a magyar nemzetet mindenéből kiforgatott béke-
szerződés. Egyetemünknek nincsenek elegendő mértékben tudományos
eszközei, melyek hiányában nemcsak hogy egyetemünk fejlődése nem
biztosítható, de a visszaeséstől sem lehet megóvni. Az egyetem tanárai
pedig az állam minden jóakarata és erőfeszítése dacára nélkülözé-
sekkel küzdenek. A magyar tudományos élet, ha igen hatékony segítség
igen sürgősen nem jön kívülről, menthetetlenül vissza fog hanyatlani,
mert ma már egész kétségtelen, hogy azt a magyar állam mostani
erőforrásaival régi színvonalán fenntartani nem képes, ami pedig a
világkultúra nézőpontjából sem lehet közömbös. Magasztos gondolat
volt tehát, hogy a Nemzetek Szövetsége egyik feladatává tűzte ki,
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hogy Európaban, főleg pedig a legyőzött államokban s így hazánkban
is, a tudományos életet az elzülléstől megmentse. Ezt azonban csak
egyetlen egy úton érheti el, ha arról gondoskodik, hogy a szűköl-
ködő államoknak a megfelelő anyagi eszközöket rendelkezésére 'bocsátja.
Egyetemünk intézeteit el kell látni a szükséges tudományos- eszkö-
zökkel, egyetemünk tanárainak pedig oly javadalmazást kell biztosí-
tani, mely őket az anyagi gondoktól megmenti. Azok az alamizsn a-
szerű adományok, melyekkel a nyomort eddig törekedtek enyhíteni,
bármily nemes is volt az adományozók szándéka, a bajt nem képesek
orvosolni. Itt az orvoslás más módjáról kell gondoskodni, még pedig
az illető szűkölködő államoknak nyujtandö nemzetközi kölcsönről,

amelyből az illető államok tudományos intézeteiket felszerelhetik s a
tanároknak megfelelő fizetési pótlékot nyujthatnak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyomatékosan han-

goaatjuk az egyetemünk felsegítésére nyujtandó egyetemi nemzetközi

kölcsön szükségét. Egy olcsó s lehetőleg hosszú lejáratú nemzetközi
tudományos kölcsönre gondolunk, melyből megfelelő részt Magyar-
országnak is juttatnának. Nincs kétségünk, hogya kormány is szí-
vesen fogja felkarolni az eszmét, mely már hosszabb idő óta folytat
kísérleteket pénzügyi bajainak enyhítésére egy nemzetközi kölcsön fel-
vétele iránt; lényegesnek tartjuk azonban, hogya fel veendő nemzet-
közi kölcsön a magyar állam szuverénitását semmiképen se érintse,
mert azon az áron, mint Ausztria, hogy magunkat nemzetközi fel-
ügyelet alá helyezzük, nem óhajt juk a külföld támogatását igénybe
venni. Reméljük, hogy a Nemzetek Szövetsége nem fog elzárkózni
egy nemzetközi kölcsön elől. Ha komolyan akarja megmenteni a tudo-
mányos életet, ott, ahol a pusztulás veszedelme fenyegeti, akkor meg
kell találnia azt az eszközt is, mely erre egyedül alkalmas. Ez
pedig a pénz, melyet a Szövetség csak egy nemzetközi kölcsön útján
teremthet elő.

Ha megoldódik a segítés eszközének kér.lése, akkor azután szó
lehet a fejlesztés terveiről a jövőre; a mi egyetemünkön elsősorban

szó volna a hiányok pótlásáról és a tanárok megélhetésének biztosí-
tásáról. Ha ez meglesz, akkor lehet majd áttérni új intézmények meg-
valósításának gondolatára, ilyen volna pl. az orvostudományi karon a
biológiai, cherniai, physikai tanszék; a bölcsészettudományi karon a
keleti szeminárium; a francia és angol irodalmi intézet felállítása.
A megoldandó kérdések egy egész serege áll előttünk; itt csak egyet
kívámmk még kiemelni: a nemzetközi tanárcserét, melyről alább lesz
még szó s melyet a c nnmision de cooperation intellectuelle abban a
felhívásban, amit különböző államok egyetemeihez az osztrák egye-
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temek felsegítése tárgyában intéz, az illetőknek melegen figyelmébe
ajánl. Most nem kívánunk bővebben foglalkozni azzal, vajjon meg-
engedhető-e, hogy egyetemünk a. történtek után az osztrák egyete-
mekkel csereviszonyba lépjen. A nemzetközi tanárcsere elől azonban
semmi esetre sem zárkózunk el, mely kétségkívül igen alkalmas
eszköz a nemzetközi egyetértés előmozdítására. Egyetemünk profesz-
szorai között most is van egy mozgalom a Brit és Amerikai egye-
temekkel történendő tanár csere előmozdítására. Természetes, hogy a
feltételek és mödozatok felől az egyetem önmaga határozna annak
idején. E kérdéssel mindaddig nem lehet komolyan foglalkozni, míg
egy megfelelő nemzetközi kölcsön útján nem történt gondoskodás
arról, hogy egyetemünket a hanyatlástól megmentse.

Egyetemünk minden tanévben megküldötte almanachját, tan-
rendjeit, évtőrténeteit, hatósági ünnepi beszédeit és általában kiad-MLKJIHGFEDCBA

N . ványait a világ szellemi kultúrfókusai legnagyobb részének. Malatt
csatoljuk azon leülföldi egyetemek, főiskolák és tudományos intézetek
jegyzékét, amelyekkel egyetemünk rectori hivatala nyomtatványcsere

Y. viszonyban állott; N . alatt pedig egyetemi könyvtárunk egy .kimnta-
tását azon külföldi hatóságokróL intézetekről, szerkesztőségekről,

melyekkel az egyetemi könyvtár érintkezésben áll, illetve amelyektől
könyveket kapott ajándékul. Meg kell itt jegyeznünk, hogy rectori
hivutalunk most is több ízben kap Párisból és több külföldi tudo-
mányes és irodalmi intézettől értékes munkákat és folyóiratokat,
amelyeket az egyetemi könyvtárhoz, illetve az illető tudománykar
szemináriumi könyvtárához juttat. ( L . X. alatti jegyzéket.) Az M .

alatti jegyzékre megemlítjük azon sajnálatos körülményt, hogy
nyomtatványcsere közlekedésünk az utolsó 5-6 év alatt szünetelt,

mert hivatalos kiadványainkat sajtó alá nem bocsáthattuk; nincs
pénzünk hozzá, leromlott valntánk mellett az milliókba kerülne.
Pedig így nagyon sok kultúrtörténeti emlék fog veszendőbe menni
s a későbbi időkbe ezt már pótolni nem lehet, mert hiányozni fog
az a kéz, mely az események egyidejű s közzétételre alkalmas fel-
jegyzését biztosítja. Megemlítjük végül, hogy "Egyetemi növény-
kertünk", melynek története 1914-ben Gombocz Endre tollából jelent
meg, 1807 óta magcsere viszonyban van a világ összes egyetemi és
főiskolai növénykert jével s erről minden évben nyomtatott katalógust
is ad ki.

Egyetemünkön a tanárcsere intézményes beállításának eszméje
az 1914/15. tanévben vetődött fel. Az eszmét az egyetemi hatósá-
gok: tanártestülétek és a Senatus nagy örömmel fogadták. Anglia
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két legrégibb és legkiválóbb egyeteme hajlandó volt egy-egy tanárát
egyetemünkön előadások tartásával megbízni és viszont a maga részé-
ről egyetemünk egy-egy tanárát az ottani egyetemeken előadások
tartására felkérni. A mindent hátráltató s a tudományos érintkezést
megbénító háború volt az oka annak, hogy a szép terv a megvaló-
sulás stádiumába nem jutott.

A szünidei nyan tanfolyamokról már fentebb szelottunk.
Az idei szünidei angol kurzus rendezése folyamatban van és az
Universities Bureau of the British Empire-nek a prospektusokat el
is küldöttük. Ennyit a 21. és 22. pontokra.

A külföldi tanulmányi félévek és diplomák nostrificatiója dol-
gában márzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfentebb megadtuk az ismertetést. Itt tehá t csak annyit
'em1itünk meg, hogy minden állam a minősítő erejű doktori oklevelek-
nél gondosan ügyel a szellemi vámhatár követelményeire. Az alapelv

az, hogy senki külföldi se élvezhessen több jogot hazánkban, mini
amennyit a magyar honpolgárok az illető külföldi államban élveznek.

Okleveles gyógyszerészmester gyógyszertári jogot csak az esetbenMLKJIHGFEDCBA
1 l ' / 1 p 1 w t , 1111 ZD/lgy.'l.róJJ= npoJgár s küJföJdi gyógyszerészmesteú okle-

vél Magyarország területén csak akkor érvényes, ha hazánkban
nostrificaltatik, Például: Egy budapesti illetőségű magyar állampol-
gár bécsi gyógyszerészmesteri oklevele alapján Magyarország terüle-
tén a törvényes viszonosság értelmében semmiféle gyógyszerészi gya-
korlatra sincs jogosítva. Ugyanis Ausztriában kétféle gyógyszerész-
mesteri oklevelet állítottak ki: aj az osztrák állampolgárok részére,
kik a gyógyszerészi tanulmányokat valamely osztrák egyetemen vé-
gezték el és b ) külföldiek részére (Magyarország), kik a gyógysze-
részi tanulmányokat ugyancsak valamely osztrák egyetemen frequen-
táltak. E kétféle oklevél eltérő szövegezésű volt s ezzel kapcsolatban

külön-külön esküszöveg jött alkalmazásba. Az aj alatti oklevél bir-
tokosa, tehát az osztrák állampolgár Ausztriában gyógyszerészi
ipart űzhet ; a b ) alatti oklevél birtokosa (vagyis a külföldi) Ausztriában
még gyógyszerészgyakornok sem lehet. Természetes, hogy a recipro-
citást ily értelemben kell alkalmazni s a felvetett példában igen éle-
sen domboredik ki a szellemi vámhatár, mely nagy nemzetgazdasági
háttérrel is bír.

Egyetemünk nemzetközi szervezetekben nem vesz részt; élénk
kapcsolatban állott azonban a világ nagy egyetemeivel: azoknak igen
sok ünnepélyén képviselői útján részt vett és írásbeli kapcsolatot
tart fenn a világ kultúrfókusaival.
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Az egyetemi hallgatók nemzetközi érintkezéséröl már fentebb
szolottunk, Ha egyetemünk nyomasztó anyagi viszonyai megszünnek
s a külfölddel való szellemi kapcsolat ápolása könnyebbé válik, bi-
zonyára ezen a téren is több eredményt mutathatunk maj d fel.

DR. MARGITAl AKTAL S. k.,
egyetemi tanácsjegyzö.

Budapesten, 1923. évi május hó 26.

Írta: (1-76 oldalon, mellékletekkel) :
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6999/1922/1923.

Kivonat az Eg-yetemi Tanács 1925. május hó 29-en tartott
VI. rk. ülésének jegyzőkönyvéből.

TÁRGY:A szellemi együttműködés ügyében szerkesztett válaszirat.
ELNÖK:Rector Magnificus.
Rector Magriificus az ügyállás ismertetése után bemutatja dr.

Margitai Antal egyetemi tanácsjegyzőnek a szellemi együttműködés
ügyében szerkesztett válasziratát, valamint e válasziratát kísérő s a
Rector Magnificushoz intézett jelentését. A jelentés a következő:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nA szellemi együttműködés bizottsága kérdőívei elsősorban a tekin-
tetes bölcsészettudományi Karnak 1923 február' 14-én, majd a többi
karoknak 1923 április 6-án véleménynyilvánítás végett kiadatván,
a beérkezett véleményes jelentésekkel a nagytekintetű Egyetemi Tanács
1923 május 8-án tartott V. rendes ülésén foglalkozott. Magni-
ficentiád a válaszirat megszerkesztésére dr. Eckhardt Sándor egyetemi
tanár urat kérte fel. Nevezett professzor úr a megbízást - a szüksé-
ges történelmi, administrativ és gazdasági adatok egybeállítása miatt
egyelőre visszautasítván, Magnificentiád a magyar szövegű munkálat
végzésével 1923. évi május hó 22-én 6379/1922/1923. szám alatt
kelt iratában csekélységemet bízta meg.

Ma.gnifice Rector!
Legjobban szerettem volna, ha a megbízás elől kitérek. Több

okom volt erre. A lényegesebbek a következők. A cseh-szlovák terü-
leten fekvő egyetemi ingatlanok visszeszerzése iránt a Vegyes Döntő-
bíróság előtt indítandó peres eljáráshoz, valamint a nem Egyetemünk
nevén álló, de az Egyetemünk tulajdonát képező ingatlanokra vonat-
kozó per megindításához a perek vitelével megbízottak részére a köz-
ponti egyetemi levéltárból csaknem minden oly irat kiadatott, melyek
Egyetemünk történelmi, admínistrativ és gazdasági (vagyoni) ismereteiré
vonatkozó adatokat összegyűjtötten tartalmazzák. Ily források hiányá-
ban pusztán az emlékezetemben élő positívadatokra, évtizedes gya-
korlatomban szerzett általános ismereteimre s ott, ahol ez sem segített,
ismét csak azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAújohb kutatások révén beszerezhető adatokra támaszkod-
hattam. Mindez, t. i. az anyag újabb átgondolása,. rendezése s a kuta-
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tás bizonyos hosszabb időt tételezett fel. S ebbe kapcsolódik bele

a másik ok: vagyis az idő rövidsége. Az ismert körülmények folytán

.az én részemre - a hivatalvezetés permanens terhei mellett - már

alig pár nap állott csak rendelkezésre. Végül az erkölcsi felelősség

súlya is nyugtalanított, mely abban nyilvánulhat, hogy ez a forma és

tartalom, melyet a történelmi részben papírra vetek, minő benyomást,

illetve felfogást vált ki azoknál, kik Egyetemünk kebelén kívül állanak?

Magnificentiád s a nagytekintetű Egyetemi Tanács iránt táplált

natártalan tiszteletem és kötelességérzetem azonban nem engedte, hogy

kitérjek s nehéz szívvel bár, de híven s a rendelkezésre állt rövid idő

alatt a megbízást teljesítettem s a munkálatot '/. alatt tisztelettel

beterjesztem.

Magnifice Rector!

Nagybecsű figyelmét felhívni bátorkodom azon körülményre, hogy

akkor, midőn a történelmi részt szerkesztettem, előttem bizonyos vezér-

eszme lebegett. Az, hogy Egyetemünk úgy külső, mint belső szerves

élete: alapítványi vagyonával, valamint az osztrák szellemű (s túlnyomó-

lag önkényes) törekvésekkel annyira egybekapcsolvák és átitatott, hogy

ezek nélkül EgyetemÜllk történelméb, jogállását s mai szervezetét az

idegen kritikus olvasó nem értené meg. Úgyde most, hogy az egészet

befejeztem, úgy tetszik, hogy egy-egy rész itt-ott talán polemicus ízű.

Másrészt néhol talán bövebben kiterjeszkedtem. Mondanom se kell,

hogy a nagy anyag és az idő rövidsége okozta azt, hogy ahol a tar-

ialom kényes, a forma esetleg nem eléggé megválasztott. Mindenesetre

nem vitázó iratot, hanem oknyomozó történelmi megvilágítást céloztam.

De lehetséges, hogy tévedek. Akkor tehát, midőn bemutatott munká-

latom a tekintetes Tanácsban felolvasásra kerül, legyen szabad rámutat-

nom az ily részekre avégből, hogy am. tisztelt Tanácstag urak figyel-

mét azokra felkérjem. Érthető, ha kerülni óhajtom, hogy valaki nehéz

s nagyon fáraszto munkámért követ dobjon reám."

Rector Magnificus félhívására

Dr. MARGITAlANTAL egyetemi tanácsjegyző a szóbanforgó válasz-

irat 1-33 oldalára terjedő tartalmát felolvasván,

Rector Magnificus az ülést az idő előrehaladottsága folytán

berekesztette s a folytatólagos ülés idejét 1923. május hó 30-ának
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Kivonat az Egyetemi Tanács 1923. évi majus hó 30-áu
tartott VI. f. rk. ülésének jegyzőkönyvéből.

TÁRGY:A szellemi együttműködés ügyében szerkesztett válaszirat.

ELŐADÓ: Rector Magnificus.

Rector Magnificus felhívására

Dr. MARGITAlANTAL egyetemi tanácsjegyző utalással arra, hogy

a szellemi együttműködés ügyében szerkesztett válaszirat 1-33. oldalu

szövegét a folyó évi május hó 29-én tartott VI. rk. ülés első napján már

felolvasta, a válaszirat hátralevő részét egész terjedelmében olvassa fel.

Eszmecsere után az Egyetemi Tanács azzal a kiegészítéssel, hogy

a hittudományi karon 1 doktori értekezés, - az orvostudományi Kar

kebelében orvosi továbbképző (évenkint kettő) és iskolaorvosi s egészség-

tan-tanári tanfolyam, a bölcsészettudományi Kar kebelében középiskolai

tanítóképző s középiskolai tanárok szünidei tanfolyama van s hogy

az egyetemi növénykert, melynek történetét 1914-ben Gombocz Endre

írta meg, 1807. óta a világ összes egyetemi és főiskolai növénykertjé-

vel magcsere-viszonyban áll s erről minden évben nyomtatott katalógust

ad ki, továbbá, hogy az egyetemi klinikákat, intézeteket, stb. az illető

intézeti (klinikai) igazgatók administrálják : a bemutatott és felolvasott

válasziratot egész terjedelmében egyhangulag elfogadta s megbízta

a kebelbeli tanácsjegyzőt, hogy a budai II. kerületi gimnázium jogállása

iránt is kutatást eszközöljön s eljárása eredményéről a legközelebbi

tanácsülésen tegyen jelentést.

Ezután: dr. MÁGOCSYDIETZ SÁNDORbölcsészettudománykari pro-

dekán felszólalására az Egyetemi Tanács megállapította, hogya Pázmány

Péter tudomány-egyetemnek a kebelbeli gazdasági hivatal által elkészí-

tendő költségvetési előirányzata csak az Egyetemi Tanács útján s elő-

zetes tanácsi tárgyalás után terjeszthető fel a már korábban hozott

tanácsvégzések szerint is. (Egyhangú határozat.)
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Végül: DR. TIMON AKOS prorector indítványára az Egyetemi

Tanács dr. Margittai Antal egyetemi tanácsjegyzőnek a válasziratMLKJIHGFEDCBAa la -

pos s bár dióhéj ba szorított, de mégis minden részletre kiterjedő gondos

megírásáért egyhangulag jegyzőkönyvi köszönetet mond s felkéri Rector

Magnificust, hogy nevezett tanácsjegyző részére a rendelkezési alapból

a normativ jutalmon kívül a rendes hivatali munkálatok és idő keretén

kívül teljesített ezen rendkívül nagyfontosságá munkálatáért meg-

felelő rendkívüli jutalmat utalványozzon. (Egyhangú határozat.)

Láttam: A kivonat hiteléül:

DR. BÁRSONYJÁNOS s. k.
reetor.

ERDÉLYIedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG Y U LA s. k.
egyetemi levéltáros.
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