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az 1958}59. tanév eseményeiről

Igen tísztebt ünnepi közgyűlésl Igen tisztebt elvtársak!
Kedves Ihallg~tóúnlk!A 324. évélbe lépő Eötvös Loránd 'Iiudo-
mányegyetem ünnepi tanévnyitó közgyülését eZlEm:nelmeg-
nyitom.

Az Egyetem Rektori Tanácsa nevében őszinte tisztelettel
és szerétettel üdvözlöm a párt és a kormémy itt megjelren;t igen
tisztelt .képvíselőit, élükör; dr. Nezvál Ferenc nnindszter és Mol-
nár János miníseterhelyettes elvtársakkal. Engedjék meg, hogy
őszinte tisztelettel és szeretettel üdvözöljem a dársegyetemek
küldötteit, köztük Csűrös Zoltán akadémákus eJ1vtá:rsat,a Buda-
pesti Műszaki Egyetem rektorát. Szerétettel üdvözlöm Egyete-
münik professzorait, oktatóít, mánden dolgozóját és Ih.aJ1gatóin-
-kat: fiainkat és leányaínkat,

Amíkor a hagyományokhoz híven immáron harmadízben
kell beszámolnom az Egyetem mruJJ.kájáról,egyetemi közgyűlé-
s~n.eIk csak ikét napiIrendti. lPon1ljavan: a rektori beszámoló, s
gyémánt- és aranydiplomásaínknak a diploma átadása.

Beszárnolómat a z z a f kezdem, hogy a pártmŰIVelődléspoli-:-
tilcai irányelvei, valamint azok az új tantervek és mínísztéríumi
rendelkezések, amelyek tanulmányd munikánikat megszabták,
helyesen mutatták seámunkra az elmúlt évben az' irányt. Az
egész erlmúlt esztendőt bátran, mánden önáltatás oolikül,.a meg-
szilárduláson túl már a fejlődés jó eredményeket felmutató esz-
tendejének llleV'ezlhetjüik.

Tanterveink - jhadd szóljak ezelktrőláljalánosságban - jól
beválta1k:.Egyetemünik oktatói .arra törekedtek, hogy a tantervi
célkitüzéseknek megfelelően minél sikeresebben valósítsák meg
a marxizmus-c-lenmízmus és az egyes szaktárgyak összekapcso-
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lását, s a hallgatók önálló, cselekvő gondolkozásra való nevelé-
sét, A szaktudományok területén egyre inlkáiblb jelentkezett
módszerekben és a tudományos ~ednnény€'k értékelésében a
diiale!ktiJkJusés történelmi materialísta szemlelet. Az oktatók
ha:llgiatólkkaJfolytatott beszélgetéseínek, konzultácíóínak közép-
pontjában az oktetásd munka és a tudományos kutató igény
mellebt főképpen az ddeológűai,polit:iJkaikérdéseik, a hivatástu-
datra való heve lés problémái áLlortta:k.Örvendetes jelenség, hogy
a lhaiUga'bákeszmei, rpol!i.1Ji!kalÍszínvoneíla jelentős fejlődést mutat,
báJr egy Icisebb ;részükinél még mándig észlelhető az apohcikus
magatartásra, a válágnézetd közörrsbösségre való hajlandóság. A
még itt-ott meglevő ellemséges nézetek ma már nem jelentkez-
nJe!knyiltan, s a fejlődlés lényege az, hogy hallgatóink az, alap-
vető elvi kérdésekben álltalában marxista-leninista álláspontot
foglalnak el, s az egyetemi vezetésr, a párt- és KISZ-szerveze-
tek, valamint a tanszékek rendszeresse vált politikai m'UlIlikájá-
nak eredményeképp hallgwtóriJnikibanmegszilárdult az őszante
poli1Ji.kaiiérdekílődés. A dl~álkottlhonokJbanrendezett politilkai vi-
ták is jelentős nevelőhatással voltak haHgatóinlkra. A párt-
ösztÖDJdíjasolk1rpoJil.tiIkaJialk:tlÍ:vitáslaszintén nagymértékben hozzá-
jwult az egyetemünkön tapasztalható fejlődéshez, és az egye-
temi s kar! vezetés a hallgailiólkpoldtdkai arculatának kíadakítá-
slálbaJIla KISZ-szervezetelk. mellett rájulk is támaszkodhatott.

A hallgatók eszmei és politikai színvonaíának emelésében
jelentős szerepet ;f;ö]llöttekhe azok az ideológiaí előadások, ame-
lyeket az Egyetempártbizottsága és vezetősége erre a célra
szerwezett, Igen hasznosak voltak az o1ctatólkszámára szervezett
filozófiai és poditíkai gazdaságtani konferenciák,

Különösen nagyhatású volt Marosán György elvtársnak a bel-
pobitakadés külpolitilk.ai űielyzetről tartott beszámolója. Ezen az
előadáson oktatóínk és hallgatóínk szinte teljes létszámban je-
lentek meg es a hallottaik tanulságait hosszú időn át vitatták
meg.

A Bölcsészettudományi Karon eredményesnek nevezhetjük
azt a filozófiai vítát, amelyet Lukács György tételei, állás-
pontja fillett folytlélitltruinlk.A Természettudományi Karon a val-
100 és az ideológia kérdéseiről tartottak, többen előadást, rnint
Erdey-Grúz Tibor, Faludi Béla, Szádeczky-Kardoss Elemér
professzorok és mások,· a Jogi Karon Balog Elemér pártfő-
islkolaiÍtanár tartott előadást igen élénk érdeklődés és vita mel-
lett. A Bölcsészettudományi Karon Sőtér István, Tolnai Gábor,
OrtJutay Gyula és Kardos PáWtartottak olyan vitaelőadásokat,EDCBA
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amelyekkel kapcsolatban az érdeklődés elevenségéről, kamoly-
ságáról számolhatunk be.

Az elmúlt évben a párt müvelődéspolítákai irányelvei az
egyetemen messzemenően érvényesültek, mint mondtam, nem-
CSHlkaz ideológiai munkában, de az oktatók kinevezésében, elő-
léptetésében is. A politilkai nevelőmunkát azonban meggyőződé-
sünk szeránt a most indulo tanévben módszectanilag rmég job-
ban elő kell készítenünkEDCBAé s folytatnunk. Hasznosnak és célsze-
rűnek látszi!k.eleven, bátor, nyílt vitákon keresztül megvitatásra
kerülő ideológiai üoérdésekegymás után módszeresen napirendre
való tűzése. Hadd rnondjuk meg itt világosan, hogy a magyar
köznevelésnek, telhát elsőrendűen felsöoktatásunknak és benne
különösen tanárképzésünknek fő célja a szocíalísta nevelés, a
marxi-e-lenini ideológia szellemében alkotó tudományos és
pedagógíaí munika. Nem lehet, hagy ezektől az alapvető céíoktól
elmaradjunk, nem lehet, hogy az egyetem gyakorlatd munkája
és eszmei céljai között ellentmondás keletkezzék. Egyetemünlk
nem macadhat el fejlődő életünktöl: ez áll ebben az évben mun-
kánlk ikőzépporrtjában.

Az egyetem állami vezetését az 1958. őszéri megalakule
egyetemi pártbizottság és a kari pártszervezetek a tanév ..során
jó együttműködésükkel igen hathatósan támogatták ; mind az
oktatói, anind a tudományos munlka nyugodt légkörben felyt ;
jelentős segítséget nyújtott munikánlk!béllIla KISZ-neik az. eddigi-
nél jóval céleudatosaob, következetesebb műlködéselis, s a szak-
szervezet is állandóan segítette az egyetemi vezetést. Az év so-
rán az egyetemen nőtt a páettagok és igen jelentősen emelke-
dett a KISZ-tagoik létszáma. A KISZ-tagok száma a hallgatók
létszámának 30%-á['ól 45%-áJra emelkedett. A hansági munkára
tavaly 180, idén 350 hallgató jelentkezett, ezenkívül csaknem
600 KISZ-tag végzett termelőszövetkezetekben megbecsülésre
méltó fizikai rnunkát.

Az egyetemnek a tanév végén összesen 4590 hallgatója volt:
2081 nappalí, 85 esti és 2424 levelező tagozatos. A nappali tago-
zatos hallgatók megoszlása a tanév végén a következő volt:
munkás származású 37,3%, dolgozó paraszt 12,8i%, értelmiségi
25,7%, alkalmazotti 171%, egyéb 7,2%.

lDgyetemünlkönla rektoa-t munkájában a következő rektori
tanács támogatta:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z é k e l y G y ö r g y oktatási rektorhelyettes, L e n -

g y e l B é l a tudományos relctorhelyettes, K á r t e s z i F e r e n c tanár-
képzési rektorhelyettes és W i l l e r t A n d o r gazdasági rektoéhe-
lyettes, K á d á r M t k l ó s professzor, az Á1lam- és Jogmdományi
Kar dékárija, helyettese E ö r s i G y u l a , K a r d o s L á s z l ó a Bölcse-
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szettudományi Kar dékánja, helyetteseZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r o s z l á n Z o l t á n és
P á l ffy E n d r e , a Természettudományi Kar dékánja L e n g y e l S á n -

d o r , dékánhelyettese pedig F r e n y ó V i l m o s professzor.
A 'tanu1má:nyi eredményekről az egyes tanszékek és az

egyes karok eltérő jellege miatt részletekbe.menően nem adha-
tok most az igen tisztelt Közgyűlésnek tájékoztatást, csak né-
hány adattal foglalom össze eredményeinket és problémáinkat.

Nappali tagozatos hallgatómk tanulmányi eredménye a II.
félév rendes vizsgaidőszakának lezárásakor a következő képet
lIlIUltat,ta.Kitűnő, jelles és jó eredményt ért el az Állam- és Jog-
tudományi Karon 34,6%, a Bölcsészettudományi Karon 59,9,%,
a Természettudományi Karon pedfug38, 2%. ,Meg ke1l monda-
nom, hogy - már ebből a néhány statisztikai adatbólEDCBAk itű -

nően is - a legkövetkezetesebben, a Iegkernényebben a Jogi
Karon folyt a vizsgáztatás. A Bölcsészettudornányi Karon v->

azt lhisze!rn- még figyelnünlk kell arra, hogy ez a : z 59,9 %-os
kitűnő, jeles és jó eredmény nem mindig a hallgatók ilyen jó
felkészülésének, mánt inkább a vizsgáztatás még meglevő enge-
dékenységének a /következménye.

Az egész nappalí tagozaton 13,5% volt az elégtelenül vízsgá-
zólkszámaránya, és - ez egy súlyos számadat - 32,1% volt az
elmaradt vizsgázók %-os aránya. Amint az Egyetemi Tanács
is aggodalommal konstatálta, a vizsgaeírnaradások száma igen
magas. Ezt a jelenséget összefüggésbe kell hoznunk a jelenlegi
ösztöndíjrendszerrel. Eszerint az ösztöndíjrendszer szerint
ugyanis az utovizsgajegy számít az ösztöndíj nnegadásánál , és
így a hallgatók igen könnyen, nagyobb aggodalom nélkül folya-
modnak a vizsgahalasztás nem szerenesés módszeréhez, Kérjük
a Művelődésügyí . Minísztériumct - mínt ahogyan Egyetemi
'I'anácsunk is !kérte a tanév végén -, !hogy ezt a jelenséget.
vegye figyelőre és fontolja meg a jelenlegi ösztöndíjrendszer
bizonyos kor.re'kóóját.

Az 1958; naptári évben államvizsgára jelentkezett a három
karon az összes tagozatokon 1246 hallgató. A sikerrel letett ál-
lamvazsgák szérna 961. A nappali tagozaton az, államvizsgára je-
lentkezettek 25,7%-a kILtűnőés jeles - ez jobb, mint az előző
évi eredrnény c->, 27,1%-a pedig jó eredménnyel vizsgázott,
ami 'körillbelül azonos a tavalyi 'eredménnyel. . ...,

Az elmúlt évben Népköztársaságí Tanulmányi Osztőndíjat
16 hallgatönk kapott, s ebben az esztendőben is hasonló számú
haWljg1atónk részesül dlyen ösztöndíjban.

Egyetemi 'I'anácsumk az elJmúlttanév végén úgy döntött,
hogya levelező oktatás helyzetét a most kezdődő tanév során
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részletekbemenően meg kell vizsgálnunk. A levelező oktatás-
ban résztvevő hallgatók létszáma néhány százalékkal nagyobb,
mint a ooppalJi tagozatos hailgatOság létszáma. Mi. a levelező
oktatást állandóan fejlődő olctatási fonmának tekintjülk, amely
társadalmi, polliiti.kaiszempontból.saz ország műveltségí szintjé-
nek emelése szempontjaból nagy fontosságú, azonban a levelező
oktatásnak az elmúlt' években gyakorlatiban volt formája nem
mándenben megfelelő. Egy sor intézkedés történt már, amelyek-
től a most ikezdődő tanévben a Míndsztéríum is, az, Egyetem ds
joggal várhat lényeges javulást, de még mindig rá !kéll mutat-
nunk arra, hogy vannak megoldatlan problémáink Különösen a
levelező oktatás oktatókkal való cllátása okoz nagy problémát,
s e tekinJte1Jbena legsú1yoslalbbhelyzetben Jogi Karunk van. Itt
köszönetet kell mondammk a Jogli Kar oktatóinak, hogy ezt az
oktatói rnamkát az igen nehéz helyzetben is olyan kítünöen vé-
gezték el.

örömmel számolhatok be arról, hogy az, elmúlt esz,tendő-'
ben Egyetemünkön nagyobb fegyelmezetlenség, politakai jel-
legű provokáció nem fordult elő. Fegyelmi eljáráera 9 nappald
tagozatos hallgató ellen került SOT. Azt hiszem, ez egészen el-
hanyagolható szám, \ha az előző esztendők fegyelmi. mtézlkedé-
seire gondJo1un1k.Ez a kilenceset is kise.bb jelentőségű tanul-

'málnyi fegyelmezetlenségí okok miatt következett be. Politikai
jellegű fegyelmi. vétség' egyetlen oIktatónk esetében volt a Böl-
csészettudományi Karon. Mindez ama jelentős haladás részének
tekinthető, amelyről a bevezetőben megemlékeztem.

A Müvelődésügyi MinlisztérliiumHGFEDCBA< :a Ikiw:llurili csereegyez-
mények alapján a Szovjetunióba 6, Csehszlováklába 3, aNémet
Demokratikus Köztársaságba 3, Romániéba 2, Lengyelországba
és Bulgáriába 1-1 fiatal oktatónkat küldlte ki több hónapos,
tehát ihoss@bb tanulmányútra. Ezenkívül- a Kulturálás Kapcso-
latole Intézete is több egyetemí-ctanárunkat, adjunktusunkat,
doeensünket kiüldte \külföldi tanuiményútra. Ha csak rövíden
megemlítem, hogy az eddig emlitett adatok mellett az egyetem
tanárai, előadói közül a szooíalísta tábor országaiban 102-en
voltak, 52-en pedág ikIiilliÖlnlbözőnyugati országokban, akkor ez
mutatja azt az eleven kapcsolatot az egész világ tudományossá-
gával, amelyet egyetemünk, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem fenntart, Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a szoeíalísta
tábor, valamint a Nyugat tudósai közül hányan jötteik ide, el-
mondhatom, a régi panaszok ma már teljesen jogosulatlanok, a
nemzetközi tudományos élettel vaíó kapcsolatunk a legeleve-
nebibneIk,a legjobbnak mondiható. Talán nem szerénytelenség,
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ha röviden megemlítem, hogy különböző konferencíákon, tudo-
mányos kongressZlUSokon egyetemünk előadói, professzorai
mindenütt nagy elismerést arattak a legutóbbi Idökben is.

A TaI1JárUOOpzőTanács felállításával az iSllwlaáoktatás és
nevelés fejlődésének új időszaka kezdődött meg egyetemünkön.
Az új törekvések nem ériIk !be a burzsoá iskolai ihagyOlmánydk
haladó vonásainak tOiválJjbfejlesztésével. AlapjáJbal!1más islkola
van születőben, a művelődési anyag új meghatározása lép a régi
helyébe, az oktatás és nevelés új célkitűzése van kibontakozó-
ban,alhol az alkotás és a munka kerül a megbecsülés ikőzéppoll1Jt-
[ába. Véleményünk szerint a fejlődésnek ebben az új szakaszá-
ban az egyetemenképzett tanárok mdnd népesebb rétege nélkül,
biztos és tartós eredményeket aligha lehetne elérni.

A Tanárképző Tanácsnak tehát igen fontos feladatai vannak
és éppen ezért ezen ünnepi ikö2lglyű1ésüil1!kJönis hangsúlyoznam
kelil - bármennyire nem kedvem szennt való, hogy sajnos,
korszerűtlen, elhanyagolt felszereléssel vettünk. át !két gyakorlo
iskolát a Fővárosi Tanácstól: Kérjük a mínísztéríumot, legyen
segítségünkre, hogy am, amit mi a poliiteclm!i.ka[oktatás meg-
valósításában eélkérrt magunk elé tűznénk és szeretnénk meg-
valósítarn, segitse elő, mert egyelőre erönkből cs-aik arra telik,
hogy ennek a két középískolának felszerelését rendbehozzuk a
fűtéstől és a világítástólZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk e z d v e , mert még ott is a legnagyobb
elmaradást találl.tuk.

Meg !kell jegyezni, !hogy1Il0'4aa 'I'anárképzö Tanács a tanár-
képzésnekEDCBAC S U IP á n írányító szerve, amely a tanárképzés felada-
taival fogiltalllrozóegyetemi oktatók' széles aktívahálózatának
munkájára tárnaszkodík, még mindltg ,tal~ozUlIlík. azzal a téves
nézettel, hogy a taoárképzés lk!i2Zátrölaga Tanárképző Tanács
dolga. Ez a felfogás ..gátol:jaaz eredményes tanárképzés kilbonta-
kozását ; bízunk benne, hogy professzoraínk, előadóink ezzel a
nézettel szakítanak.

Egyetemünlk most indiuló tanévére felvételre jelentkezett
az Állam- és Jogtudományi Karra 397, a Bölcsészettudományl
Karra 865, a 'I'ermészettudcmányi Karra 624, összesen közel
1900 fő, szemben a 1Javail~ 1784 jelentkezővel. A jeilerrutikezetrteik
32,4%-a munkás-paraszt származású, 25,7%-uk pedig értelmi-
ségi származású volt. A jelentkezettek 36,7i%-a kitűnö és jeles,
45,5%-<Uikpedig jó középískolaa eredményt ért el. 91,1%-uk
girnnézíumban végzett. 8,1\%-uk előzőleg egyHGFEDCBAva g y több éven át
fiZlÍík~munkát végzett.

A nappali tagozatra felvéteke került (itt még nem vesszük
számba a min:iszteri kontíogens alapján felvételre kerülőket és
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a Természettudományi Karon most zárult pótfeívételeket) a
Jogi Karra 117, a Bölcsészettudományi Karra 238, a Természet-
-tudományi Karra 234, összesen tehát 589 hallgató. A felvettek
55,5EDCBAi%-a rnunkás és paraszt származású, 25,6%-a értellmiségi,
15,0%-a alkalmazotti és 3,9%-a egyéb származású, tehát mín-
denkí számára megnyugtató, biztató, jó és gondosan előkészí-
tett mu>~a folyt a felvételi vizsgák és a felvételek során. A fel-
vettek 66,2%-a ík,itűnőés jeles rendű, 25,5'%-UJkjó, 7,8%-ulk kö-
zepes iközépisikolaJieredményű, 20,8%-uIk 1959. előtt érettségi-
zett, 52,1%-!Uknő és 11,6%-Uikegy vagy több évig fizikai mun-
ká t végzett.

Engedje meg az igen tisztelt Közgyűlés, hogy felvételi rn -
zottságaínk rmmkájáért e bizottságok tagjainak itt a Közgyűlés
színe előtt mondjak köszönetet, anent bizony a többszörös túlje-
lentkezés idején a felvétela bízottségok munkája mimd polrtíkai,
mínd szakmai szempontból igen nehéz volt, s ezt a munkát igen
lelkíismeretesen és jól végezték el.

Ami IhaJ.;1gartJóLnlkszociális fhelyzetét illeti, a szillő!k jöve-
delme általában az országos szinten mozog. A szíÜl!ŐIk.Iegnagyobb
számban munkások, termelőszövetkezetí vagy ilcisföld területen
egyénileg dolgozó parasztok, értelrníségíek, elsősorban pedagó-
gógusok, valamint vasútá, postai és egyéb alkalmazotteík, Az ér-
teímíségí származásúak között elég sok a nyugdíjasI szülők gyer-
meke. így haliligatód Jegnagyobb része állami támogatást igé-
nyel. Az I.évfolyamon még érezhető az otthonról nyújtott se-
gttség, de a felső évfolyamokon egyre ,inkább csökken a szülők
támogatása. Ezekről a kérdésekről is a legteljesebb őszinteség-
gel és nyíltsággal 'kívámmk szólnd. Altalában a tamilrnányi
ösztöndíj - ez nem lis célja - nem lehet elegendő ahhoz, hogy
az arra érdemes hallgatókat mind megfelelő ellátásban részesít-
hessük. A hallgatók közül, még míndíg aikadnaik - többen is -
olyanok, alti:k:munkát Ikell, hogy vállaljanak, hogy az ösztöndíj
.és a szülői segítség rnellett jól fenn tudják magukat tantaní.
Ez bizony tanulmányi eredményeiket nemegyszer hátrányosan
befolyásolja. Ez a probléma főlként azért súlyos számunkra,
mert elsősorban ~ásszáJrmazású hallgatóínk váílalnak külső,
egyetemenkívülí rilJuJnlkát,és ez sokszor kétszeresére növeli ép-
pen mUJnlkásszá.rttnazásúhallgatóin!k. terheit, rontja tanulmériyí
eredményeiket.

Háromszáz fOTiniligterjedő rendszeres havi pénzbeli szociá-
lis juttatáshan (ösztöndí] és rendszeres havi pénzbeli juttatás

.együtt) 495 hallgatónk, a nappali tagozatí létszám 23,5G/o-a ré-
szesűht, 301-600 forintban 675 hallgatönk (32,0%, ez a legna- -
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g y o b b zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszázalékos katégória), 601-900 forintban 202 hallgatönk
(9,6%), Népköztársaságí Egyetemi Ösztöndíjban és egyéb ösz-
tőndíjban 56 íhaRgatónJk.részesült. Összesen tehát 1428 hallgató,
a teljes nappali létszám közel 700/0-a kapott Egyetemünkön
anyagi támogatást.

Az új tandíjrendszer lényegében bevált, azonban nem veszi
keNően figyelembe a tanulmányi eredményt és ígyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn i n c s ele-
gendő ösztönzö hatása. Az I -U 1 . évfolyamon tandíjat fizetett
219 hallgató, a ha!llga1Jólk.42,0%-a, a IV-V. évfolyamon pedig
54 hallgató, lényegesen alacsonyabb százalék. Hallgatóink a
kari orvosi rendelőkben ingyenes eliliátáslbanrészesültek, a sú-
lyosabb betegeik ipedrigaz éjjeli szanatóriumban nyertek elhelye-
zést, de az utóbbiak száma mínimálisnak voilt telkJintJhető.

Diá!k.otthonainlklban808 hallgató (493 férfi és 315 nő), tehát
hallgatóin!kJnalkmántegy 40%-a lakott. Az Egyetemi Tanács is-
mételten felíhívrtaa mímsztérdum fígyelmét a diákotthoni férő-
helyek alacsony számára. Még nehezebbé teszi a helyzetet, hogy
végző hal1gatái:nJkszálma soiklkal!kevesebb, körülbelül a fele an-
nak, mint amennyi hallgatót most az 1. évre felvettünk. Külö-
nösen a iJ1Jő:h:aJJlgatókelhelyezését nem tudjuk a most induló
tanévben unegfelelően megnldaní. TudjiUk,hogy a diálk.ülttihonolk,
koWlégútwmokbövítése, fejlesztése nemcsak a mí egyetemünk
sürgető kérdése és az ország lakásépítési giOndja~mellett nem is
egyetlen évben megoldható feladat. Mégis míndezek tudatában
kérjük a lffiIiJnisztér!Í.UJmot,'hogy ezt a Ioérdést, a diákJkollégitumolk
fejlesztését elsőrendű céljai között tartsa számon.

Az egyetemi vezetés a lefolyt tanév alatt gyakran foglalko-
zott a diákotthonok kérdéseivel, diákotthonainkat a tanszékek
rnellett a nevelés legfőbb bázisadnak tekintjük és jövendő fel-
adatukként a kollégíummá fejlődést jelöltük meg.

E cél érdekében a mínísztérícm egyetértésével és irányítá-
val ez a tanév lényegében a felrnérés ideje volt ezen a területen,
Próbaképpen a Ménesí-útí díákotthonban az Eötvös József szalk-
kJollégiurrnmegkezdte működését. Az egyetemi vezetés igyeke-
zett megteremteni az ifjúság ddákotbhoni önkormányzatának jó
lehetőségeit. A pártbízottság' !kezdeményezésére a diákotthonban
lakó hallgatók politikai nevelése érdekében például a megyei
párttitkárok tartottak előadást a rnezőgazdaság szocíalista át-
szervezéséről, s előadások hangzottak el az aktuális kül- és bel-
politilkai kérdéselcről is. A politilkainevelőmUlllika azonban a
diákotíbonokban főképpen egyéni beszélgetések során folyt. A
diákotthonok ifjúsága szakikörökön keresztül vette fel a kapcso-
latot a mun!k:ásifjúsággal.A fiúdriá!kotthonoklbanlaikók több mint
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a fele, a Ieánydíákotthonokban lakóknaik pedig csaknem fele
KISZ-, idletve párttag volt.HGFEDCBA

A z idén a karok nagyszámú hallgatóságának biztosítottaik
ingyenes üdülést, a minísztéríum 80 forintos térítési díj ellené-
ben 105 hallgató számára biztosított két-két .hetes nyaralast a
Balaton mellett. I

Menzán étkezett 1187 hallgató, a tavalyi 50%-lkal szemben
a teljes nappali létszám 55,3% -a (naponta egyszer 596, kétszer
511, háromszor 60), teljesen ingyen étkezett a menzára járók
közül 780, a menzára jálrók.háromnegyed része. Nem jelenték-
telen adatok ezek, igen t. hallgatóim! Elmondihatom azt is, bár
talán ifjúságunk ezen a téren még sok javítanivalót találna,
hogya menzák IIDunlkájatapasztalatom szeránt az elmúlt három
év alatt fokozatosan jaV'UJ.ta koráJbibiévelklhezképest, ami azon-
ban nem jelenti, !hogy nemEDCBAa J lm rU ,n Ik ebben az évben is tovább
javítaru. /

Az egyetem kulturális életét a Kulturálís Bizottság irányí-
tottaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e é r J á n o s professzor vezetésével, a Rektori Tanács által
több ízben adott írányelveknek megfelelően. Az előző tanévben
elért eredmények felhasználásával igen széleskörű, élénk kiuiI..tJU-
rális életet SiiJkerüJ.tteremteni egyetemünkön. Mind az Egyeterni
Színpad, mind az örstevékeny művészeti csoportok munkájában,
leülönösen énekkarunk Iffiűiködésébenörvendetes fejlődés mutat-
kozíík. Az Egyetemi Színpad által rendezett zenés-irodalmi esték
müsorában helyet kaptak a szocialísta irodalom afkotásai és a
klasszíkus magyar és európai szerzők, rnűvei egyaránt. A fejlő-
dést mutatja az" hogy az Egyetemi. Színpad egész fővárosi kultar-
rMis életünkben már rangot kapott, szinte, határozott jellege
van. Ugyanakkor társegyetemeínk érdeklődését is sikerűlt fel-
kel1enlümk.Nem azért mondom, mert közgyűlésünkön jelen van,
hanem anert a valóságnak felel meg: köszönetet kell' mondanom
Csürős Zoltán rektor elvtársnak azért, hogy másfél év óta egye-
temülk érdelolődésé, Ikapcsolata a mi egyetemi színpadunkkal
f~ozaltosam növe'kBziIk,de megkezdődött az a többi társegyetem-
mel is.

Jó jel, hogy hallgatóink és -bizonyos mértékben oIktatóin:k
mellett jelentkeznek ezeken a színpadd előadói estelken a közép-
islko1ákfelső évfolyamú taruulói ist. Az Egyetemi Színpad a felső
középiskolások számára is a kiultrurái1isnevelésnek egyik jó esz-
köze lett. Egyetemi Színpadunk az ifjúság politikai és ku:ltmá!lis
önnevelésének jó területévé vili. A Tanács nevében itt köz-
gyűlésün!kön is hadd, Iejezzem ki köszönetüoket a Kulturálís
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Bizottság minden egyes tagjának, minden munkásának, élükön
vezetőjükkel.

Az egyetemi sportélet is a fejlődés jeleit mutatja. BEAC-unik
13 seakosztállyal, 680 tagJga1 műlk.ödöttaz e]múlt évben és spor-
tolói seárnos versenyen nyertek első díjakat, értelk el értékes
helyezéseket. A BEAC sportolóí ebben az évben külföldre is el-
jutnalk majd, a tervek szerínt Csehszlovákiába, Lengyel-
országba, és esetleg rnód lesz arra is, hogy Olaszországban is
versenyezzenek,

Ami az Egyetemen folyó tudományos munkátilleu, az 1958.
évről úgy smmo1hatUJ!l1kbe nagy összefoglalásban, hogy ebben
az évben Egyetemünk dolgozóinak tollából 45 kötet jelent meg,
887 tanulmány, ci!kIk,thozzáslZÓlás,opponensí vélemény, szaba-
dalom, 51 szerkesztés, jegyzet, 104 recenzió, 1 akadémiai dok-
tori. és 16 kandadátusi disszertáció egészíti kií 1958. termését.
Ezekkel a számokkal nem a ,,'nIOnI1lUlmerantur,sed ponderannrr'
elvétől akarunk eltémi, de ezek a számok önmagukban is jól
bizonyítják, hogy Egyetemünkön az oktatói, ikulturális és poli-
tikai munlka mellett igen jelentős, el nem hanyagolható tudo-
mányos munka is folyt. A Magyar Tudományos Akadémia leg-
u1Jóbbiközgyűlésén 3 professzorunkat rendes, 1 professzorunkat
pedig levelező taggá választotta.

A tudományos munka tartalmi vonatkozásban Egyetemünk
három karán a kari sajátosságoknak megfelelő, különböző rnó-
don folyt és az összefoglaíó szervezésí formák természetszerűen
különböztek egymástól, Ml1Iirn1lhogykülőnibözniöik is kellett. Az
egyes Ik:arolktelháit ikmönlbözőutaIkon, de a marxista tudomá-
nyosság alapjam fejlődő irányban végezték kutató rnunkájukat.
Örülünk, hogy a tudományos képzés és rninősítés kérdésében
éppen a napeloban a Mínísztertanács döntést hozott, s ebben a
kérdésben. IÍsvégre Iezáródott az ideiglenesség kerszaka.

Az elmúlt tanévben 10 alkalommal tartottunk doktorrá-
avatást. 456 jelölt kerüJt avatásra, mégpedig 363 jogász - ez a
tradícíó azért megmaradt - 43 bölcsész és 50 természettudo-
mányi kari jelölt. AzEDCBAú j tudományos fokozatként jelentkező böl-
csészkari és természettudományi kari doktori fokozatok nép-
szerűsége az év során növekedett, ami. annál is inkál)Jbörvende-
tes, anert az egyetem tudományos fokozat a jövőben méltán
fog a magasabb akadémiai kandidátusí mínősítés elnyeréséhez
alapul szolgálni és íg y az akadémiai fokozat súlyát és tekinté-
lyét öregbíti majd.

Egyetesnünk oikrtatói!között 44 Kossuth-díjas, 31 akadémiai
rendes tag, 13 levelező tag, 33' tudományok doktora és 102
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13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kandidátus volt. Kossutn-díjasaínk közül többen több ízben
kaptak Kossuth-díjat.

A tudományos dáákkőrök tevékenysége az elmúlt éviben
fokozódott. 22 d!iálkikörműJködött 362 taggal. A tagok közül 159
munkás-paraszt származású, 124 pedig KISZ-tag volt. A Ill.
Országos Diákkörá Konfereneíán, amelynek társadalomeudo-
manyi és természettudományí sectióját EgyeteIniÜnkszervezte
és rendezte, hallgatóink 47 dolgozattal szerepeétek és 30 külön-
böző díjat nyertek el.

Egyetesnünk az elmúlt tanévben is megrendezte a tudomá-
nyos ülésszakát, amelynek különös súlyt adott, hogy a Tanács-
köztársaság 40. évfordulójával esett egybe. Az ülésszaik.három
kari seotiójában 25 előadás, szamos korreferátum és hozzászó-
lás harugZlottel, s a témák nagy része a Tanácsköztársaság nagy
eseményeivel volt kapcsolatos. A Karokőri pályázatot hardet-
tün'k töbibelkközött a Nagy Októberi Szeeialista Forradalom,
illetőleg a Magyar 'I'anácsköztársaság enegalaikulásának évfor-
duíójára. Ifjúság.uJnlkIelkesedéssel pályázott és a pályaművek
~gy része ellhangzott az országos tudományos diáik.köri konfe-
renelán is; a pályaművek többségére jellemző volt a tudomá-
nyos ígényesség, az elmélyült mIUJ!1ka.

Az egyetesnünk tudományos életét tükrözni hivatott kiad-
ványaink ügye is a fejlődés képét rmrtatja. Az Annales, idegenEDCBA
n y e ív ű tudcmányos ikiadViányu:nlkjelenleg két sectióban jele-
nik meg, emellett, ha szórványosan is, de megindultak a régóta
hiányolt tanszéki kiadványok is. Rá 'kell mutatnom azonban,
hogy tudományos célra az egyetem költségvetésében ilyen
mérvű tudományos munka mellett is kifejezetten erre acélTa
szolgáló előirányzat nincs, ezért egyetemünk pénzügyi előirány-
zat híányáben csak részben tudja ez irányú tevékenységet foly-
tatni. Igen kívánatos lenne tehát az egyetem költségvetésében
tudományos célokra is biztosetani előirányzatot.

Arrurit az Egyetemi Tanács aggodalommal vette észre, a
'I'ermészettudományi Kar kísérletí tanszékeinek pénzügyi ellá-
tottsága igen alacsony. A hátoányos helyzet követlkeztéibeneze-

. ket az igen fontos tanszékeinket az elmaradás veszélye fenye-
geti. Ha í!gymarad a helyzet, nem fognak tudni lépést tartani
tudományáguk világszerte folyó fejlődésével. Onhibájukon
kívül Iemaradnának a világ egyetemesnek hasonló tanszékei
mögött, pedig egyetemi oktatásunknek. mind a kísérléti, mind
az elméleti természettudományok terén igen szép hagyományai
vannak - hisz nem véletlenül neveztük el Eötvös Lorándról



egyetemünket - és jelentős tudományos eredményei vannak
napjainíoban is.

Az egyetem épületei, felszerelésük minősége és mennyi-
sége bizonyos kívánnivalót hagy még maga után. Mi úgy gon-
doljuk, hogy éppen ezekben a történeti pillanatokban, amikor az
emberiség számára olyan hatalmas természettudományos és
technikai eredményeik. születtek a Szovjetunióban, aligha kel-
lene küiön szóval sürgetnünk a természettudományi kísérletek
és e tanszékeínk fontosságának elismerését. Egyetemi Taná-
csunk legutolsó ülésén úgy dfintöilt, hogy a Müvelödésügyí Mi-
nísztéeíum és a kormány elé terjesztjük memcrandnanunkat
természettudományi tanszéllreinik: helyzetéről. Reméljü!k, hogy
ezen a téren gyökeres változásokra számíthatunk. A magyatr
tudományok éppen egyetemünkön elént eredményei biztatnaik
ezzel a 'reménnyel.

Egyetemünkön 41 :kJü[l[öldihallgató tanult. Ezek egyetemi
tanulmányaák megkezdése előtt előkészítő tanfolyamon vette!k
részt, ahol a magyar nyelvet tanulták. A íkJÜlföldihallgatók ta-
nulmányi eredménye és lIDJllJIlkafegyelmekifogástalan, SZOTgaJ.-
mukkal, fegyelmezett magatartásukkal ebben 'az évben is kínaí
hallgatóinlk jártak: az élen.

Egyetemünlk.ön a tanév végén 100 professzor, 66 docens,
169 adjunktus, 184 tanársegéd, 411eiktOT és 6 testnevelő tanár,
összesen 566 fő kutató, előadó tanarunk dolgozott, amil.egyetemi
ha11gatóinlk létszámához mérve a nappali. tagozaton nagyon is
kielégítő, szép ellátottság, de - ismétlern - levelező tagoza-
tunkra való tekintettel Iétszámemelésre lenne szükség .EDCBA.A Im i. az
előlépéseket 'i11eUi.,az elmúlt tanévben öt docensból professzor,
12 adjunkbusból docens, 29 tanársegédből adjunktus lett, ez 46
előlépés. Kinevezésre került négy új professzor, négy docens, 14
új adjunktus és 12 új tanársegéd, ez mutatja azt a segítséget,
amelyet a párt éSIa 'kormány ezen a téren is 'ad.egyetesnünknek.

Az elmúlt tanév alartt IlVIrunkaVörös Zászló Érdemrendet
kapottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ü s t M i l á n docens, Munlka Erdernrendet E ö r s i G y u l a ,

T r e n c s é n y i - W a l d a p fe l I m r e , T u r o c z i - T r o s ú e r J ó z s e f, V a s T i b o r

és V i l á g h y M i k l ó s professzorok, valamint B e g y á t s L á s z l ó db-
censo Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója lett K o v á c s K á l m á n

docens, S z t r ó k a y K á l m á n professzor és B o g n á r M á t y á s adjunk-
tus.

A Müvelődésügyí Mínísztérium az elmúlt tanévben Tanul-
mányi érdeméremmel tüntette ki d r . R ó z s a J á n o s é s d r . S z a b ó

L á s z l ó n é végzett [ogászaínkat, valamint N a g y E r n ő középískolai
tanárt, '
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Az elmúltHGFEDCBAé v során nagy gyásza is volt Egyetemüniknek.
Elhunyt a nagy marxísta-c-lenínísta filozófus, a Pártnak kiváló
harcosa,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF o g a r a s i B é l a professzor. Ernléket kegyelettel fogjuk
megőrizni. Kérem az igen tisztelt Közgyűlést, hogy egy perces
feláldással áldozzunk F o g a r a s i B é l a professzor emlékének.

Az Egyetemi Könyvtár munkáját 1958-ban mánden vona-
lon az igéiny1bevételfokozása jellemezte. Könyvtárunk elkészí-
tette 10 éves távlati fej1'esztési tervét. A Könyvtár anyagi lehe-
tőségei 1958-ban jelentősen megnőttek, a kormány segítsége
révén devizakerete szárnottevően növekedett, könyvállomány a
14122 darabbal nőtt. Jelentős lépésekkel haladit előre a Könyv-
tár a feldolgozás, az olvasószolgálat, a bibliogTáfiai szolgálat s a
ritkaságtér megszervezése terén is.EDCBAA Könyvtár dolgozóinak tol-
lából szamos értékes puiblilkáció1átott napvilágot és a Könyvtár-
igen jóJ.ellátta az egyetemi. oktatás megsegítését, az egyetemi
hallgatók nevelésében való részvételt. '

A tanév során új intézményként létrehoztuk az Egyetemi
.Levéltérat, Az Egyetem egyes intézményeinél, hivatalainál ta-
láliható levéltári anyag felmérése megtörtént, s megkezdődött
írataínkbegyüjtése és rendszerezése is.

Egyetesnünk gazdasági elíátottságára rátérve, elsősorban a
köszönet szavát kell eímondanunk a költségvetésben megmutat-
kozó áLlami tervezes rnódjáért, költségvetésünk mértékéért,
amely közoktatásügyí viszonylatban igen jelentős és elmondha-
tom, :hogy a népi demokrácia országaiban még költségvetésí
ellátottság szempontjából sem áll utolsó helyen a mi Egyete-
münk. Köszönet érte a pártnak is, a kormánynak is. Mindamel-

1 lett őszintén rá kell emrtatnunk néhány problémánkra is" első-
sorban a Természettudornányi Kar fejlesztésérvel kapcs olatos,
már említett probbémálkra. Megemlítettem már néhány gondun-
kat: épületcink állapotát, a kísérletes tanszékek korszerű mű-
ezerekkel való ellátottsagát és egyéb hasonló kérdéseinket. Erek
között is _elsősorban az Atomfizdkai Tanszék, a Mag\ké!ri:1ialiTan-
szék problémáira kell utalnom. Az importrhűszerekre kapott
összegeínk .ígen alacsonyak és szükségünk lenne több külföldi
műszerre loutatásaínk továbbfolytatásához, A belföldi műsze-
reIkikelvaló ellátottság Egyetemünkönálta1álban vérve kielégitő,
valamint kielégítő a ~ülföJ.diiIkiÖnyvekés folyóiratok beszerzé-
sére kapott összeg lis,amely az elmúlt évekhez képest igen nagy-
mértékben emellkedett. Az Egyetern tanszékei - az Egyetemi
Könyvtár mellett - közel másfél millió forintot fordíthatnak
ebben az évben könyvelore és folyóiratokra. A gépek és műsze-
rek fp,lújítását a szükségletnek megfelelően, folyamatosan vé-
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geZlh.d;jük.Igen sok tanszéken. a diákotthonokhan és a gyakorló
iskolákban felújítottuk a berendezési tárgyak nagy részét. Az
épületfelújítás döntő részét a fűtőberendezések és az. elektro-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m o s hálózat korszerúsítésére fordítjuk ebben az évben,

Engedjek meg, hogy mielőtt beszámolám végére érnék, az
Egyetem régi szép hagyományainak megfelelően őszinte tiszte-
lettel köszönetet mondjak K a r d o s L á s z l ó akadémiai levelező
tagnak, a lelépő bölcsészkari dekánnak és a Bölcsész Kar lelépő
dékánhelyettesének, O r o s z l á n Z o l t á n professzornak. Mindiketten
Ielkidsmeretesen, kollégáik iránti. tisztelettel, a hallgatóság iránti
szerétettel végezték nehéz, felelősségteljes munkájukat. Az
egész Egyetemi Tanács, valamint a Rektori Tanács nevében kö-
szönöm edd:i,glimunJkájulkat.

Es anost hadd üdvözöljem ugyancsak a régi hagyomány sze-
rint Bölcsészettudományi Karunk új dékánját, T á l a s i I s t v á n pro-
fesszort, valamint új bölcsészkari dékánhelyettesünket, S i m o n

P é t e r docenst, M1ndikettJőjülknekaz előttük á1J1óév nehéz és fe-
lelős feladataihoz soik jó eredményt kívánok az egész Tanács
nevében.

Igen t. Ünnepi Közgyűlés! Beszámolóm végéhez érkeztünk.
A miskolci Nehézipari Egyetern nemrégiben, ezekben a na-

polcban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Amikor ün-
nepi közgyülésünkön innen is őszinte sza-etettel üdvözöljük a
miskolci Nehézipari Egyetemet", jó munkát ikívánUlI1ikne!lcirkfe-
lelős nagy feladatukhoz. Hadd emlékeztessek arra, hogy éppen
a rnískolci egyetern tízéves évfordulóján K á U a i , G y u l a elvtárs,
a párt Központi Bizottságának titkára r:á/mutatott arra, hogy
társadalmunkban egyre nő az értedmáségi munka szerepe és
megbecsülése, egyre inikáil:fu"nő a tudományos képzettség fontos-
sága. Ezek azok a gondolatok, amelyekre nem hívhatjuk fel
eléggé egész társadalmunk figyelmét ; nem móndhatjuk el elég-
szer, hogynincs fontosabb, nincs jövedelmezöbb, nines nagyobb
értékü állami beruházás és befektetés, mint amelyet államunk
közoktatásügyünkbe fektet lbe. Szeeialista állarnunk politikáját
a tudományos elvd világnézeti alap, a tudományos tervezés jel-
lemzi, a szocialízmust építő politika, alapja a forradalmi harc
mellett a tudományos tervezés és az öntudat. Nem kell rnondani,
hogy ebben a szocíalásta államban milyen szerepe van a tudo-
mány, a felsőoktatás terén végzett munka megbecsülésének és
rangjának. Át kel:l tehát éreznünk felelősségünket, kötelessé-
günk rendkivüli fontosságát. Biztosak vagyunk abban, hogy a
párt és a kormányzat is átérzi, mit jelent a tudomány fejlő-
dése, a felsőoktatás színvonalának emelkedése egész tanárkép-
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zésünk, államhatalmi apparátusunk és az egész magyar jövendő
szempontjából.

Amikor tehát őszinte hálával és örömmel hallottuk a párt
egyik Iegilletékesebb vezető személyiségének szavait, akkor a
magunk elé tűzött célok sem lehetnek mások, mint, hogya
felsőoktatási pedagógiai és tudományos rnunka felelősségét át-
érezzük és azokat a célokat tűzzük magunk elé, amelyek félre-
érthetetlenül ezt a fejlődést segítík..elő, tehát mindenekelőtt a
marxísta-e-lemnístá ideológiai nevelést, annak egyre tisztább,
egyre szilárdabb megvalósításat szaktárgyaánkon keresztül; má-
sodszor törekedni fogunk arra, hogy tanárképzésünk az egye-
temi munka középpontjában elnyerje a maga jelentős helyét;
törekedni fogunk arra, !hogya természettudományos képzés hiá-
nyosságait !kiküsziJböljük és ihogy a levelező oktatás szántjének
emelése mellett minden erőnkkel azon legyünk, hogy diákkellé-
gíumainioban is szemmel láthatóan meginduljon a fejlődés. Ezek
azok a legfőbb célok, amelyekre itt az egyetemi évnyitás kezde-
tén rá kívántam nuetatni. Bizunk abban, hogy munkánkat meg-
értik és segíteni. fogják hallgatóioík azzal a tanulmányi ered-
ménnyel, azzal az öntudatos magatartással. amely az egyetemi
polgáréhoz leginkább rnéhtó lehet. Bízunk abban, ogy egyete-
münk mínden oktatója átérzi a maga felelősséget, és amikor
tisztelettel és szerétettel üdvözöljük itt megjelent vezetőinket,
apáTt és az állam képviselőit, bízunk abban is, hogy ez évi
munkánkhoz mánden segítséget meg fogunik kapni.

Ezzel a magarn. beszámolóját befejeztem.
Igen t. ünnepi Közgyűlés l Ünnepi Közgyűlésünk most kö-

vetkező napirendi pontja ['égi szép egyetemi hagyományaink-
nak megfelelően a gyémánt- és aranydíplomák átadása. Felké-
rem az Állam- és Jogtudományi Kar igen t. dékánját, szíves-
kedjék a [kari kitüntetettek működését ismertetni.

------------/--------~----------~,--------------------~



G y ém á n t-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a ra n y d ip lo m á k á ta d á saHGFEDCBA

O riu ta y G yu la rektor, ünnepélyes keretek között, az aláb-
biak számára nyújtott át gyémánt-, illetve aranydiplomát:

d r. B a lló R udo lf egyetemi tanár (aranydiploma),
d r. B e n kő G yu la ügyvéd (aranydíploma),
E rd é sz E rn ő ny. gimnáziumi tanár (aranydíploma),

d r. H a jd u G yu la egyetemi tanár (aranydiploma),
d r. M e ző F e re n c közoktatásügyí minisztériumi ny. főosz-

tályvezető (aranydiploma),
d r" . S u g á r Je n ő ügyvéd (gyémántdíplema),
d r. V e rm e s B é la ny. ügyvéd (gyémántdíploma),EDCBA

,

,



)- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1960. május 12-én
ünnepi jubiláeis íközgyűlést tartott, melyetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r t u t a y G y u l a rek-
tor az alábbi ünnepi beszéddel nyitott meg.

"Tisztelt ünnepi KözgyűlésEDCBAl Miníszterelnökhelyettes Elv-
társ! Miniszter Elvtársnő! Igen tisztelt kedves külföldi vendé-
geink! Igen tisztelt Rektor Elvtársak! Igen tisztelt Egyetemi
Tanács! Kedves Hallgatóink l .

~- ünnepi közgyűlésünket megnyitom.
Egyetemünk alapításának 325. évfordulóját ünnepeljük

ezen a napon - az emlékezés büszkeségevel és fájdalmával s az
előretekintés felelősségével. Öröm és tisztesség az Egyetemi és
a Rektori Tanács számára, hogy ebben a 325-iik:juíbileumi esz-
tendőben is szolgálhatta a magyar és egyetemes közművelődést,
az oktató-nevelő rmmkát és a tudományt, szolgálhatta a szeeia-
lizmus megvalósításat hazánkban.

Tisztelit Közgyű1és!
Engedjék meg, hogy első szavunik az üdvözlésé legyen. A

Rektori Tanács nevében őszinte tisztelettel és szeiretettel üd-
vözlöm az MSZMP Politikai Bizottsága és a Forradalmi Munkás
és Paraszt Kormány, az ElnöilciTanács megjelent tagjait, a Ma-
gyar Tudomárryos Akadémia elnöikét, a magyar egyetemek és
főiskolák iküldötteit,' Egyetesnünk ifjúságát, munkásait és elő-
adói, professzori karát. Tisztelettel üdvözöljük a diplomáciai
testület megjelent tagjait. Végül engedjek meg, hogy Taná-
csunk nevében - az Universitas egyetemes európai hagyomá-
nyaira emlékezve - ikü1ön is üdvözöljem a külföldi egyetemek
képviselőit:

A Moszkvai Lomonoszov Egyetem rektorát, I v a n G e o r g i j e -

v i c s P e t r o v s z k i j elvtársat,
a Szófiai Egyetem relktorát, D a k i . T o r d a n o v elvtársat, \
a Prágai Egyetem rektorát, J a r o s l a v P r o c h á z k a elvtársat,

AZEÖTVÖSLORÁNDTUDOMANY~GYETEMUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A L A P ÍT Á S A N A K 325. É V F O R D U L Ú J A A L K A L M A B O L

R E N D E Z E T T Ü N N E P S E .:G E K r

A) üNNEPI KÖZGYÜLÉS
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a Belgrádi Egyetem rektorát,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB o r i s l a v B la g o je v i é elvtársat,
a Varsói Egyetem reiktorát, S ta n i s l a v T u r s k i elvtársat,
a Bukaresti Egyetem rektorát, J e a n L iv e s c u elvtársat,
a Halle=-Wittenbergi Egyetem prorektorát, W o lfg a n g J a h n

elvtársat,
a Berlini Humooldt-e-egyetem dékánját, H e in z M o h r m a n n

elvtársat,
a Szófiai Egyetem küldöttségének tagját, N is s in M e vo r a h

dekán elvtársat,
a Helsinki Egyetem képviseletében megjelent E r kk i I tk o -

n e n professzor urat,
a Párizsi Sorbonne Egyetem képviseletében megjelent

V ic to r T a p ié Íl<I' fesszor urat,
valamint a külföldi egyetemek küldöttségeinek többi tagját.

Mag:nifice Rectores! Dékán, Professzor Urak!
Egyetemünk alapításának 325. évfordulóján tisztelettel és

szeretettel üdvözöljük Önöket. Jelenlétük ezen a történelmi e v -
fordulón jelképes értéku szátmunkra. Hagyományos értelme is
van, a maii.idők kérdéseiré is felel. Az Universitas hagyományos
eszméje volt, lényegéből következett, hogy az egyetemek a
nemzetközi jó kapcsolatok megteremtésére törekedtek: a neve-
lés és a tudományos lIDutatáseszményei kötötték össze nemzeti
különbségeink ellenére. A mi Egyetemünlket is alapítása óta
egyre több szál fűzte Europa egyetemelhez s. nagy örömürsk,
hogy felszabadulásunk óta kapcsolataink egyre bensőségesebbek
a SzovjetJUnióés a népi demokráciák egyetemeível. Éppen ezek-
től az egyetemektől zárta el tudósainikat is, ifjúságunkat is a
bűnös, régi rendszer, s büszkék. vagyunk arra, hogy 15 év alatt
kapcsolataink megszílárdultak, s biztosak. vagyunk abban, hogy
a szocialista, kommunista társadalom építésében, a nemzetközi-
ség szellemében egyre közelebb kerültünk egymáshoz.

Nagy jelentőségűnek tartjuk, hogy éppen ezekben a napok-
ban Egyetemünik ünnepén a külföldi egyetemek képviselői kö-
zött a Sorbonne képviselője is jelen van. A világ békéje, s
Tíbuiussel szólva a D e te s t a t i o b e l l i minden jóakaratú ember
gondja a világon. Minden tett, amely a békés nemzetközi kap-
csolatokat erősíti, egyben a világ békéjének megvalósítását is
szolgálja. Mi ilyen jelképes gesztusnak tekintjük az On jelenlé-
tét. Ezekben a napokban hazánkban míndenkí a párizsi talál-
kozó sikerét, a békés tárgyalások sikerét kívánja, s e~t külö-
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nös örömünk, ihogy Párizs nagy egyetemének , a Sorbonne-nak
képviselője is kőrünloben van.

Az is .őszinte örömünkre szolgál, hogy a Helsinki Tudo-
mányegyetem képviselője is velünk együtt ,ünnepel. Mi szere-
tettel emlékezünk a nyelvi, néprajzi hagyományainkban őrzött
több ezeréves rokonságra is, de őszíntén örülünk. annak,' hogy a
hosszú évelk óta megszakadt kapcsolataink helyreálltak, s kultu-
rális egyezményünk annalk: bizonysága, ihogy különiböző társa-
dalmi ~endszeriben élő népek is egyre termékenyebb kapcsolatra
lépihetnek egymással.

Még egyszer egész Egyetemünk nevében tiszta szívből kö-
szöntöm Önöket, kedves vendégeink, barátaink.

Igen tisztelt ünnepi Közgyűlés!
Mint mondottam, Egyetesnünk alapításának évfordulójára

emlékezünk 1635. május 12-.én alapította meg Egyetesnünk
elődjét, a nagyszombati főiskolát Pázmány Péter. Tudjuk, hogy
ez a 325 év az európai egyetemek történetében nem nagy idő,
hiszen csak a közelünkben is a prágai, kraikik.óiés bécsi egyete-
mek évszázadokkal előbbi alapítások. Igaz, művelődéstörténé-
szeink s elődeink a r-ektori székiben többször elmondották, hogy
Egyetesnünk ősét a Zsigmond kírály által 1389-ibenalapított
Óbudai Egyetemben !kell keresnünk. Ez azonban Zsíggnond ha-
lála után hamarosan. megsemmisült s Mátyás királynak egye-
temalapításí kísérletét, a nagy építkezéseket is elsodorta a ma-
gyar történelem egyik hosszú fekete korszaika, a töröik hódolt-
sági időszak. AlóJglhahivatkozhatunk tehát, Egyetemünk törté-
netélben ezekre az előzményekre. Az ünnepl. emlékezés külön-
ben sem késztethet bennünket önáltatásra, történeti illúziók
hirdetésére. A valóságot kutatjuk ilyen alkalmakkor is, hogy
nemzeti történetünk lényeges vonásait feltárjuk s így fordítjuk
tekintetünket a mrúltból jövendő feladataink felé.

Láthattuk, éppen Egyetemünk történetében, hogy a rnél-
tatlan ünneplés :mire vezet. Egyetemünik alapítása 300-ik évfor-
dulójának ünnepségei alkalmat adtak Kernis Gyula akkori elő-
dömnek s másoknak is Csehszlovákia elleni soviniszta táma-
dásra, amit csehszlovák részről hasonló soviniszta válasz köve-
tett; alJkalmas volt a 300 éves fordruló a katolikus-protestáns
ellentétek kiélezésére. mindezt az. ünnepi parlamenti ülésszak
alkalmával, s oda sem figyeltek, amikor az egyik szónok felve-
tette, hogy a morbus hungarious, a tüdővész elleni ~etermi
intézményt, annyi évtized ígérgetése után, fel 'kellene végre
állítani. AlJJglhaikelilemlítenem, hogy ez intézmény felállítására
csak felszabadításunk után, 1948..ban került sor.
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Hamis történeti genezis, soviniszta dicsekvés helyett, ád ez
az évforduló tanulságot eleget ma is számunkra. Hiszen a mai
emlékezőnek az is tanulságos, hogy Egyetemünik fogantatásában
nem a haladó európai tudományt képviselte, hanem az ellen-
reformáció vallási-ideológiai és hatalmi célkitűzéseit. Pázmány
Péteriben mi is tiszteljük a magyar irodalmi nyelv egyik meg-
teremtőjét, de nern feledjük el, hogy a nagyszombati főiskola,
egyetem a jezsuita egyházi stratégia szülötte volt, s azokban
az évtizedeikibena magyar ifjak az európai haladás vezető elveit,
eszméit más európai egyetemeken kellett hogy keressék, s ide-
haza a debreceni, pataki, pápai kollégiumokban. Ezért is vette
fel egyetemünik 1950..:benaz Eötvös Loránd Tudományegyetem
nevét, mert Eötvös Loránd inemcsak főúri rendből eredett nö-
vendéke, majd tanára volt Egyetemünknek, hanem a mode:rn
tudományos szemlélet egyik legjelentősebb magyar képviselője,
akit 1919. áprilisában a proletár Tanácsköztársaság saját halott-
jának tekintett. Élete, munkássága ma is példa előttünk.

Ha nem is fogantatásának ellenreformációs hatalmi céljait
ünnepeljük, Egyetemünlk 325 éve elválaszthatatlan történel-
münlk nagy és t:ragilms fordulói tól : az, Egyetem történetében a
nemzet története tükröződik. Ha eleinte csak hittrudományibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s

böícsészeti karra volt Egyetemünknek, mégis ez az Egyetelm volr
a kirajzó fészke a magyar egyetemeknek, hiszen 1772-iben itt
alakult meg az első Orvosi Kar, majd 1782-1850 !között a mi
Egyetemünik Bölcsészeti Karán műiködött a mérnökí képzés. Ar-
ról ne is tegyünk említést, hogy 1848-iban a katonai műszakí
képzés is Egyetemünikhöz kapcsolódik éppúgy ,min az Orvosi
Karon a tábori sebészéti oktatás. Igy bízvást állíthatjuk, hogy a
magyar nemzeti tudományosság felnevelésében hosszú korsza-
kokon át a mi Egyeteanünké volt a vezető szefep, s e szerep
súlyát csa!knöveli, hogy különösen a felszabadulás 15. eszten--
deje alatt oly gazdagon kibontakozott egyetemi és főiskolai kép-
zésünk, hogy Egyetemünik:ha _a legrégibb is, de ma már csak
egyike az ország jelentős egyetemelnek.

Nem az a célunk, hogy az egyetem történetének fellrete •
lapjait idézzem, sem a múltból, sem az 1956;évi ellenforradalmi
események történetéből. Hadd emlékeztessünk inkább a haladó
mozzanatokra. Egyetemünk 1777-ben_szabadult fel a jezsuita
vezetés alól, amit az is jellképez, hogy a rend feloszlatása után
az Egyetern az ország szívébe előbb Budára, majd Pestre költö-
zik s része lesz a majdan fővárossá emelkedő város eleven szel-
lemi életének. A Martínovícsék jakobinus mozgalmában a mi
Egyetesnünk tanárai közül, -s ífjúságából többen részt vettek.
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S zo lá r c s ik S á n d o r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis' a kívégzettek között volt: Egyetesnünk
hallgatója; mások várfogságra ítéltettek, másokat, mint K O F P i

K á r o ly t , eltávolították tanári állásaból. Az, Egyetem hosszú,
harcokat vívott a nemzeti nyelv elismertetéséért az oktatásban:
anémet s a latin nyelv egyeduralma ellen. Hogy ez a harc mi-
lyen hosszú és keserves volt, elég annyit említeni, hogy nagy
nyelvészün:k, R é va i M ik ló s 1802....•ben arról kénytelen írni, hogy
a magyar nyelv és irodalom professzoraként rangban, fontos-
ságban "csakn€m utolsó professzor" az Egyetemen. Még a re-
formországgyűléseken is hosszú vita tárgya ez a kérdés, s csak
1844...Jbenválik általános oktatási nyelvvé a magyar.

S ha az Egyetem múltjának hagyományaira emlékezünk,
nem feledhetjük 1848-49. időszakát, amikor a reakciós profesz-
szorok helyét Va s vá r i P á l , G a r a y J á n o s , K o r n i s K á r o ly és má-
sok foglalják el, s a márciusi eseményekben a szabadságharc
kűzdelmeiben a pesti egyetemi ifjúság rnéltón vette ki a részét.
A magyar ifjúság történetében azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1848 -a s szabadságharcos
nemzedéknek kiemelkedő rangja van: egyszerre harcoltak a
nemzeti függetlenségért, a társada1n:nifejlődésért, a magyar nép
évszázadö:'kon át elfojtott jogaiért. A mi egyetemi ifjúságunk
büszke arra, hogy elődei ott voltak 1848-49 dicsőséges harcai-
ban. S a mi Egyetesnünk ifjúsága kitartott a haladás eszméí
mellett a Bach-korszak sötét évtizedében is.

S ezek a hagyományok éltek tovább a Kossuth Lajos teme-
tésén kirobbant nagy nemzeti demonstráció idején, ez a szel-
lern !hatotta át egyetemi ifjúságunkat a századforduló idején is,
amikor keresték a kapcsolatot a kor leghaladóbb demokratikus,
szocializmust hirdető mozgalrnaíval. 1901-'ben gyűlésen hatá-
rozzák el, hogy üdvözlik a szabadságért küzdő forradalmi orosz
diákságot, s erről Tolsztojhoz írtak lelkesült feliratot, .majd
1905-ben elöljárt a mi Egyeteenünk ifjúsága a szeeialista diá-
kok mozgalmának szervezésében. Az 1905..,benkibocsátott kiált-
vány így szólt a forrada1n:niorosz ifjúsághoz : "... szívvel-lélek-
kel egyek vagyunk veletek hősi harcotokban . . . tőletelk várjuk
az áldásthozó összeműködés példáját. A ti végleges győzelmetek
a mi szabadságharcunk riadója lesz. Győzzetek testvérek, hogy
mi is győzhessünik!"Ez az a hang, amely napjainkban visszazeng
a múltból s nem feledtetheti el sem a 25 éves ellenforradalmi
korszak jobboldali egyetemi díásmozgalma, sem pedig az 1956-os
ellenforradalmi napok megtévedt egyetemista kísebbségé-
nek bűne.

A magyar egyetemi ifjúságnak s benne a mi Egyetemünlk
ifjúságának a legjobbjai nem feledtek a jakobinus, 48-as, 1905-ös
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hagyományokat később sem. 19y volt oroszlánrészük a Galilei
Kör szervezésében, amelynek a Tanácsköztársaság előtti kor-
szakban vitt szerepéről nem kell itt szólanom, ezek a hagyomá-
nyok nőttek át 1919-ben a proletárforradalomba. 1919-ben is
modern, naladószellemű tudósok kaptak egyetemi katedrát, kö-
zülük többen, mintbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVa d á s z E le m é r , ' I ' u r o c z i - T r o s t l e r J ó zs e f,

B e k e O d ö n , F ü le ] : L a jo s akadémikusok, K ő h a lm i B é la és B e n e -

d e k M a r c e l l professzorok a felszabadulás után ismét tanítanak
Egyetemünkön s ma is közöttünk vannak.

Tanáraink részt vettek a "Marx-Engels Munkás Egyetem"
nevelőmunkájában is.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z Egyetemen megjelent az egyoldalúan
német irányzatú idealista filozófia helyett a dialektikus és tör-
téneti materializmus, S ha rövid időre is, rnunkás- és paraszt-
származású hallgatók nekiláthattak egyetemi tanulmányaiknak.

Tudjuk, a Horthy-korszak minden elért eredményt elsöpör-t:
a professzorok egész sorát (köztük pl. B a b i t s M ih á ly t , M u n ká c s i

B e r n á to t , S im o n y i Z s ig m o n d a t s annyi mást!) fegyelmi úton
távolított el, a rnunkás-, szegényparaszti származású hallgató
fehér holló lett az Egyetemen s az avatag német idealizmus is-
mét elfoglalta uralkodó helyét oktatásunkban. Emellett, ebben
a korszakban is, olyan tudósai voltak Egyetemünknek, kikre ma
is büszkén emlékezhetünk: F e jé r L ip ó t , R ie s z F r ig y e s , H o r o á t r :

J á n o s , G o m b o c z Z o l t á n , G yő r ffy I s tv á n , K o r á n y i F r ig y e s , s az
a S ze k fű G yu la , aki 1941-44 között bátran szembefordult a
maga régibb téves nézeteivel és az eluralkodó fasizmussal. De
nem folytatom a névsort, hiszen az e1múlt századokon kezdve
Egyeternünk mindig is hosszú sorát adta a jelentős, haladó
szemléletű tudósoiknak. S a fasizmus időszakában a hangoskodó'
jobboldali diákegyesületek rnellett élt a :mi Egyetesnünk ifjú-
ságában a forradalmi, a haladó baloldali mozgalom. Az illegall-
tásba szorított Kommunista Párt és ifjúsági szervezete meg-
találta a mi egyetemistáinkkal is a kapcsolatát. Egyeternünk
hallgatója volt az a S á g vá r i E n d r e , aki életét adta a magyar
nép felszabadulásáért s az egyik kommunista vezetője volt az
ellenállási mozgalomnak.

Mindez a mí örökségünk, igen tisztelt Közgyűlés, eleven
része nemzetünk és Egyetesnünk történetének.

A felszabadulás, 1945. januárjában csüggesztö romák köze-
pette találta Egyetemün'ket. Még jó szerencse, hogy 1944-ben az
Egyetem akkori.vezetőiben volt erő és bátorság és megtagadták
a nyilas kormányzat esztelen kitelepítési parancsát, amely
Egyetemünk ifjúságát és felszerelését a teljes pusztulásnak
dobta volna oda. Az egyetemi élet megindulásának szép kezdete
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abaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" M u n ká s o k a t u d o m á n yé r t - t u d ó s o k a m u n ká s o k é r t ! " moz-
galom volt. A dolgozó népet hatalomra juttató felszabadulás
Egyetemünkön aligha hirdethetett volna szebb jelszót. A MA-
VAG munkásai 40000 munkaórát vállaltak. a csepeliek, más
gyárak munkásai is segítettek újraépíteni, rendibehozni egye-
temi épületeinket. Nekik köszönhető, hogy az élet vérkeringése
megindult az egyetemeinken, nálunk is. A munkásosztály így
fordult nyomban az első pillanatokban az Egyetem felé.

Engedjek meg, hogy itt egy kis kitérőt tegyek. Amikor
Egyetemünk 300 éves évfordulójára készültek 25 évvel ezelőtt,
a jubileumi bizottság ülésen elsőnek báró Kornfeld Móric a
gyáriparosok nevében szólalt fel (jogosan, hiszen a többi Iközt
övék volt a Csepeli Vasművék is l) s a Gyáriparosok Szövetsé-
gének feladatát aoban találta, hogy segítenek védeni és kiépí-
teni az Egyetem autonómiáját. Nem az Egyetem valóságos épít-
kezésére ajánlott Iel segítséget, hanem vélt jogok ingyenes vé -

delmét. Kernis Gyula pedig, a fasiszta kerszak egyik ismert
művelődéspolitikusa, az Egyetem válságáról szólva egyik tanul-
mányában kifejtette, hogy az Egyetem válságának alapvető oka
a vallásos érzés hanyatlása és az okttarttásdemokratizálódása. Ki-
fejti, hogy ez világjelenség s az a demokratizálódási folyamat,
amely az angolszász országakiban kezdődött és a Szovjetunáó-
ban érte el csúcspontját, az értelmiség elproletarizálódásá!hoz
vezet. A munlkásfakuiltások létesítését a tudomány bukásának
tekinti és kaján gőggel jelenti ki: "Nincs proletár út a tudo-
mányhoz!" Nos 1945-1bena füstölgő romok közül kilépő egye-
temi ifjakihoz és tanárokhoz először nemcsak biztató szóval,
hanem tettel is a munkásosztály fordult. Nem az autonómiáról
beszélt, mint a gyáriparosok, hanem falait húzott, ablakot üvege-
zett, nnűszereket készített.,....- munka után, ingyen, önkéntes
felajánlásként. S ugyanezek a munkások szomjas türelmetlen-
séggel hallgatták azokat a tanfolyamokat, amelyeket egyetemi
tanáraink szerveztek számukra. Nem kell nekünk a Szovjetunió
és a népi demokráciák értékes példáira hívatkoznunk annak el-
döntésére, hogy van-e proletár út a tudományhoz vagy sem. A
mi egyetemeink, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem is jó
példa erre.

1938-hoz viszonyítva közel háreenszor annyian tanulnak ma
már egyetemeinken. S amíg a felszabadulás előtt alig 2-3 szá-
zaléknyi volt a rnunkás- és dolgozó paraszti származású egye-
temi hallgató, 1948-ban már 19%, s 1950. óta fokozatosan nő
arányuk s ma már elérte, egyes karoIkon meghaladta az 50%-ot
i s . A gyárak, bankok, nagybirtokok után az iskolák, az egyetern
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is a rnunkásosztályé és a dolgozó parasztok gyermekelé lett. S
hogy ez a folyamat nem szorította ki a többi társadallmi réteg
tehetséges gyermekeit, arra elég, ha elmondjuk, hogy abszolút
számokban is több mint kétszerannyi értelmiségi származású
gyermeket veszünik fel Egyetemünkre, mint 1938-ban. S hogya
munkásosztály, a dolgozó parasztság gyermekei hogyan talál-
ják meg az utat a tudományhoz, elrnondhatom, hogy ami Egye-
temünk oktatáinak 26%-a a felszabadulás után nevelkedett s
közülük már professzor is került, 15 docens, 53 adjunktus, 66
tanársegéd, leletor. Elrnondhatom, hogy hallgatcink 34%-a két
modern nyelvet is tanul, s a tudományos diákköreink fokozódó
eredményei is azt bizonyítják, hogy a proletárhatalom megmu-
tatta minden dolgozó fiatal számára a tudományok felé vezető
igaz utat. 1947-lben megnyitottuk az egyetemi esti tagozatot,
majd 1951-ben a levelező tagozatot, ahol már évente ezrével ké-
pezzük ki a munkás, paraszt dolgozókból a művelt szakembere-
ket, akik hivatali, üzE1IDimunkájuk mellett a !külön tanulás ál-
dozatát is vállalták.

Igen tisztelt Közgyűlés l
Nem tartom feladatomnak, hogy a felszabadulás utáni kor-

szaknak akár csak legfontosabb mutatóit ismertessern. A lényeg
abban van, hogy népünké lett, elvehetetlenül, a tudomány min-
den ága, s ezen keresztül is egyre szilárdabban minden hatalmi,
minden vezető munkakör. Világosan meg kell Iogalmaznunk
azt is, hogy e fejlődésnek nemcsak a munlkás- és paraszt hallga-
tók Iétszárnának emelkedése a biztosítéka. Egyik biztosítéka
feltétlenül. Emellett egyetemi oktatásunk ideológiai .tartalma is
lényegében változott meg. A marxizmus-e-leninizrnus filozófiája,
a tudományos szooializmus elmélete az 1948-as egyetemi re-
formmal helyet kapott Egyetemünkön és azóta - hibás túlzá-
sokon, egyoldalú. téves nézeteiken túljutva - egyre inkább
erősödik oktató-nevelő rnunkánkban s kezdd.mindjobban áltJhatni
az egyes szaktárgyak elméleti alapvetését is. Ezt a folyamatot
csak egy pillanatra ingathatta meg a véres ellenforradalmi tá-
madás; azóta az ellenforradalmi ideológia "eszméivel" nyílt,
határozott vitában - ifjúság, professzorok együtt - leszá-
moltunk, '

Arra sincs módom egy ünnepi megemlékezés keretei közt,
hogy az ifjúság tanulmányi eredményeiről, egyetemi oktatóink,
tanáraink munkásságáról részletesen beszámoljak. Ifjúságunkra
e beszámoló során büszkén és szeretettel tekinthetünk. Bízunk
komolyságában, felelősségtudatában, bízunk jókedvű nnunkájá-
ban is. A KISZ if,júságunk szervezete elevenen segít munkánk-
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ban, s nemcsak azt mondhatom, hogy a tanulmányi eredmények
martatnak évről évre jobb mínőséget, hogy gyakorlatilag az
utóbbi !két évben fegyelmi jellegű ügyünk nem volt, hanem in-
kább arról számolhatok be, hogy egyetemi és egyéb tudomá-
nyos intézeteinkben a mí neveltjeink jól megállják a helyüket,
hogy a diáktáborokban a munkát is örömest vállalják és a kul-
turális mamkában (énekkar, színjátszás, szavalókör, zenekar,
tánocsoport) éppúgy megállják a helyüket, mint a BEAC színei-
ben a különoöző sportversenyeken. Egészséges, magabíztos,
egyetemi ifjúság ez, meg tud küzdeni hibáival, tudja a helyét
társadalmunkban,

S hogy a tudományos életben mit jelent Egyetemünk, elég
ha annyit rnondunk, hogy a tanári kar tagjai közül 29 a Magyar
Tudományos Akadémia rendes, 14 levelező tagja, 44-en nyerték
el a Kossuth-díj fokozatait és a Tenmészettudornányi Kar kuta-
tóinak felfedezései, kutatási eredményei mellett csak 1954-59.
között közel 250 tudományos monográfia, önálló kötet szerzője
volt Egyetemünk tanára, oktatója. Azt hiszem, mindez elegendő
annak megértéséhez. ihogy hazánkban vezet-e proletárút az
egyetemre, a tudományokhoz. A szovjet tudomány eredményei,
a népi demokráciák kutatómunkája mellett a rni szerény ered-
ményeink is arravallana'k., hogy ez a legjobb, legeredménye-
sebb út.

Közművelődésünk munkásai nagy érdeklődés seI várják a
most készülő közoktatási reform megvitatásra kerülő tervezetét,
amely az általános' iskolai képzéstől kezdve az egyetemi mun-
káig egységes elveket dolgoz 'ki oktató-nevelő rnunkánk szá-
mára. E tervet bizonyára termékeny Vita segíti a jó megvaló-
suláshoz. A reformtervek középponti elvei közül a legjelentő-
sebb az oktató-nevelő munkának az élethez, a munkához való
közelítése, a kettő közötti szerves, egymásra ható kapcsolat meg-
teremtése. Itt, e jubileurnon mondihatom el, ihogy Egyetemünk
ezt a fundamentálls gondolatot nemcsak helyesli, hanem haladó
hagyományai !közésorolja. Egyik.érdemes elődöm a rektori szék-
ben, a jogtudósVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ra n k Ig n á c több mint száz éve, 1848-ban 'az
Egyetem legfőbb feladatának "a tudományok művelésén kívül
az ifjaknak a cselekvő életre illő kiképzését" tartotta. Egyete-
münk névadója. a nagy természettudós, E ö tvö s L o rá n d is több-
ször s nyomatékkal hangsúlyozta a tudományos képzés és a
gyakorlati élet eleven kapcsolatának fontosságát. Ma, a szocia-
lista társadalom építésében ez az. igény az eddégieknél magasabb
fokon jelentkezik Egyetemünk kötelességének tudja, ihogy az
előttünk álló években e nagy feladat oknak megfeleljen.



Igen tisztelt ünnepi Közgyűlés!
Igen tisztelt Hallgatóim!
Megemlékezésern végére értern. Arr. ikor rni 1957-ben, né-

hány hónappal az ellenforradalom leverése után átvettüle tisz-
tünket, felelős, nehéz feladat volt az. Talán nem vétünk az
illendő szerénység ellen, ha elmondjuk, hogy e három év egye-
temi és rektori tanácsai becsülettel igyekeztek megbízatásuk-
nak megfelelni. Munkánkban az MSZMP vezetői ds, az egyetemi
pártezervezetek is támogattak, mindenben segített művelődés-
ügyi kormányzatunk. Hadd fejezzem ki őszinte köszönetünket
és hálánkat ezért. A mí munkánk a konszolidálás, az újraszer-
vezés munikája volt, s emellett törekedtünk az egyetemi élet
minden területet magasabb szintre emelni, törekedtünk a komoly
igény, a szigorúbb mínőség megvalósítására. Tudjuk azonban,
hogy éppen a reform új, még magasabb igényeket támaszt az
elkövetkezendő években az egyetemi oktatással szemben is. Mi-
kor befejezzük ezt az egyetemi évet, rníkor lerakjuk tisztségünk
szép és nehéz láncait, ilctvánjuk, hogy fl jövendő Egyetemi, Rek-
tori Tanács jobb eredményeket érjen el a szeeialista magyar
közműveltség lcírrnmkálásában. Munkánk végeztével, az évtor-
duló ünnepi pillanataiban az egész Tanács nevében mondom:

Éljen és virágozzék Egyetemünk a szeeialista haza szolgá-
latában!" 1, , .'

Az ünnepi beszéd utánVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK á lla i G yu la míníszterelnökhelyet-
tes emelkedett szólásra :

Kedves Elvtársak! Kedves Barátaink! Tisztelt Vendégeink!
A Magyar- Szocialista Munkáspár't Központi Bizottsága, a

Magyar- Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nevében fONÓ
szeretettel üdvözlöm a fennállása 325. évfordulóját ünneplő
Eötvös Loránd Tudományegyetemet. üdvözlöm az Egyetem pro-
fesszorait, oktatóit, üdvözlöm az Egyetem hallgatóit, üdvözlöm
az Egyetem dolgozóit, s további rnunkájukhoz sok sikert kívá-
.iok.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 325. évfordulója kul-
turális életünk fontos eseménye. Az évszázados magyar kultúra
egyik fontos műlhelyét ünnepeljük most. Az Egyetem három
évszázados történetéből mi a magunkénak, a szocialista Magyar-
országénak valljuk mindazt, ami tevékenységében haladó és
előremutató volt. Az egyetem sohasem volt sziget a magyar tár-
sadalom életében, még a felszabadulás. előtt sem. Igaz ugyan,
hogy az uralkodó osztályok és a szolgálatukban álló kulturális
kormányzat, a múltban mindent elkövettek, hogy távoltartsák
az egyetemtől a haladó és forradalmi mozgalmaxat. A sokat em-
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legetett egyetemi autonómia is főként arra szolgált, hogy körül-
bástyázza s védje az universitást a haladó gondolattal szem-
ben. E törekvés azonban nem járhatott sikerrel. Annak ellenére,
hogy a kapitalista társadalmi rendszerben az egyetern egészé-
ben a kizsáJkmányoló osztályok érdekeit szolgálta, legjobb okta-
tói és hallgatói utat találtaJk a haladó mozgalmakhoz, utat talál-
tak a munkásmozgalomhoz és a kommunista párthoz. is. Mint az
egyetem jó gazdái, s a haladó hagyományok hű örökösei, ezért
ápoljuk az egyetem haladó hagyományait, s fellhasználjuk azo-
kat a szeeialista felsőoktatás megteremtésében.

Az Egyetem 325 éves, történetéből rnindössze 15 évesik •
hazánk Ielszabadulás utáni fejlődésének időszakára. Mégis bát-
ran állrthatjuk, hogy e 15 év jelentősége nagyobb, mint az azt
megelőző évszázadoké, mert e 15 év alatt a szocialista forra-
dalom lkivezette népünket és vele az Egyeltemet is az anyagi és
szellemi felemelkedés széles országút jára. A nagy reformer és
gondolkodó,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS zé c h e n y i álma a kirnűvelt emberfők sokaságáról
a szocializmus építése idején kezd megvalósulni. A dolgozó nép
és gyermekei előtt kitárultak a tanulés és művelődés azelőtt
zárt kapui. A felszabadulás óta elteht rövid 15 év alatt felszá-
moltuk hazánkJban az analfabetizmust, bevezettük és megvalósi-
tottuk a nyolcosztályos általános tankötelezettséget, KözépiSiko-
láinkba ma három és félszer annyi ifjú jár, rnint a kapitalista
Magyarországon. Népünk birtokába vette az iskolát, a színhá-
zat, a mozit, a könyv olvasását, a kultúra minden ágát. Termé-
szetes, hogy e nagy' változásoknak részese volt az Eötvös Loránd
Tudományegyetem is, természetes, hogy e nagy változások tük-
röződtek az Egyetem életében is. A szocialísta 'kulturális forra-
dalom kibontakozott és szép sikereket ért el az Egyetem falai
között. Az Egyetem a népé lett: padsorait elfoglalták a munkás-
osztály, a parasztság s az értelmiség gyermekei. Megváltozott
az egyetemi hallgatók szociális összetétele s a létszámuk három-
szerosára emelkedett. Az egyetemi. hallgatóknak a lakossághoz
viszonyított arányát tekintve, már most megelöztük a fejlett
nyugat-európai kapita1ista országokat, s nem maradunk el tőlük
a képzés szanvonalában sem.

Az egyetemek falai közé beköltözött, s elevenen ható erőve
vált a legmodernebb, leghaladóbb ltudomá'l1Yés világnézet, a
marxizrmis-c-Ierunizmus szelleme. A munkásosztály világnézete
megtermékenyítette valamennyi tudományág fejlődését. S ami-
lyen gyorsan történik további térhódítása, olyan gyorsan terem-
tődnek meg az újaob tudományos silkerek kivívásának felté-
telei is.



Szocialista társadalmí rendünk az elmúlt 15 évben jelen-
tős anyagi eszközöikkelis támogatta az Egyetem fej lődését. Az
Egyetem anyagi felszerelése, karai, tanszékei és laboratóriumai
állandóan gyarapodtak. A párt és a konmány továbbra is nagy
gonddal foglalkozik az egyetemi oktatással, 'a szakemberképzés-
sel, s az ehhez szükséges anyagi, polítikai és erkölcsi feltétele-
ket továbbra is biztosítja.

A mi társadalmi rendszérünket - ellentétben a kapitaliz-
mussal -, ahol a profitszerzés anarchiája uralkodik, s a tudo-
mányokat a monopóliumok igényei irányítják - a tudományos

• megalapozottság, s a tudomány alapjaira épített tervszerűség
jellemzi. A tudomány és a szakemberek szerepe társadalmunk-
ban állandóan nő, s fejlődésének lehetőségeí állandóan bővül-
nek. Iparunk, mezögazdaságunk és kultúránk továbbfejleszté-
sében az eddiginél nagyoibb tmértélklbentámaszkodunk a tudo-
mányos kutatás és az egyetemek segítségére. Ötéves tervünk
végrehajtásahoz a szakemberek újabb ezreire van szükség. A
népgazdaság fejlődésének tervezésevel foglalkozó szerveink most
mérik fel az eljövendő, években jelentkező társadalmi igényt
a szakemberek iránt. Fejlődésünk a maínál jóval több mérnö-
köt, vegyészt. agrármérnököt, pedagógust, orvost, közgazdászt
követel. Nincs az értelmiségi munkának olyan ágazata, amely
iránt a szeeialista építés gyors előrehaladása ne növelné az igé-
nyeket. Ez az egyetemekre, s így az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemre is nagyolbb feladatot ró. Az elkövetkezendő években
több és jobb szakembert kell képezniük a népgazdaság számára.
A dolgozó népnek azonban nem akármilyen, hanem komrnurasta

•szakemberekre van szüksége. Különösen vonatkozik ez a köve-
telmény az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, anert az itt
végző hallgatók többsége maga is pedagógus lesz, s gondjaikra
nem kevesebbet, mínt az általános és középiskolás fiataloik okta-
tását és nevelését bízzuk. Ez még inkább növeli az Egyetem sze-
repét és felelősséget a hallgatóság kommunísta nevelésében. Mi-
vel a nevelés leghatékonyabb formája az oktatás, el !kell érni,
hogy minden tárgyat a marxizmus-leninizmus világnézetének
szellemében adjanak elő. Ezért a professzoroknak és oktatóknak
állandóan bővíteniük kell ismereteiket a munkásosztály világ-
nézeteben. Azoknak a ma még jórészt polgári szemléletű tudó-
soknak és oktatóknak. akik az Egyetemen eredményes munkát
végeznek. rninden segítséget meg keN adni, hogy rnihamarabb
elsajátítsák és magukévá tegyék a rnarxizmus-c-leninizmus vi-
lágnézetét. Egyetemeinken - s az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen is - most bontogatja szárnyait már a marxista-
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leninista világnézet elvein nevelkedett fiatal előadói garda. Fia-
taloktatóink mélyítsék tovább szakmai és világnézeti tudásukat
és az idősebb oktatói generációval egybeforrva teremtsek meg
egyetemeink egységes szocialista tanári karát, s végezzenek
eredményes oktató- és nevelőmunkát. Pártunk és kormányunk
büszke arra, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen is
kiváló tudósok oktatják és nevelik a szakemberek és tudósok
felnövekvő nemzedékét. Munkájukat eddig is tárnogattuk és a
jövőben m ezt tesszük.

A kommunista szakemberképzés feladatainak megoldásához
nagy segitséget nyújtunk az egyetemi oktatás továbbfejlesztését
célzó terveink megvalósításával. Az egyetemi oktatás tökélete-
sítésének irányát is az élettel, a termeléssel, a fizikai munkával
való kapcsolatok szorosabbra fűzése jelzi. Amilyen szorosra tud-
juk fűzni az egyetemi oktatás kapcsolatait az élettel, az ipari, és
mezőgazdasági termeléssel, olyan mértékben válik világossá
előttünk 'az is, hogy hol vannak azok a tananyag részek, ame-
lyek a mad élet számára elavultak. Ezen az úton tudjuk oktatói
munkánkat korszerűsíteni, a hallgatókat tehermentesíteni, s a
jobb szakemberképzés lehetőségeit biztosítant. A termeléssei való
kapcsolatok megszilárdítása közelebb hozza ifjúságunkat a mun-
kásosztályhoz és a parasztsághoz. Nem kétséges, hogy ez a tény
a kommunista nevelés nagy emelője lesz. Bízunk abban, hogy
egyetemeink okítatói, hallgatói s dolgozói -' az Eötvös Loránd
Tudományegyetem is - támogatják az egyetemi oktató- és ne-
velő:mU!nkamegjavítását célzó intézkedéseket, s tevékenyen mű-
ködnek közre a kornmamísta szakemberképzés színvonalának
további emelésében.

Az Egyetem a felszabadulás óta eltelt 15 év alatt a nép
egyeteme lett, ezért elvárjuk végzett hallgatóitól, hogy a népet
szolgálják, mégpedig ott, ahol ezt maga a nép kéri. A szocializ-
musért dolgozó munkás- és paraszttömegek a fiatal szakembe-
rek ;figyelmébe ajánlják a régi igazságot: nem a táj díszíti az
embert és teszi őt kultúrálttá, hanem az ember ékesíti a tájat
és teremt !kultúrát rajta ! A magyar munkásosztály és a magyar
parasztság az ország mánden részében atyai szeretettel várja a
fiatal szakembereket, az Önök kötelessége, hogy e szeretetre
hasonló szeretettel válaszoljanak.

Kedves Elvtársak! Kedves Vendégeink!
A fennállásának 325. évfordulój árt ünneplő Eötvös Loránd

Tudományegyetem a felszabadulás után a szakemberképzésben,
s a tudományos kutatásban reá háJruJ.ófeladatait eredményesen
végezte. Örömmel [elenthetem, hogy az eredményes munka el-
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ismeréseként a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Egye-
termet a "Munka Vörös Zászlajának Érdemrendjével" tüntette
ki. A Magyar Népköztársaság E1nökiTanácsa az évforduló alkal-
mából eredményes rnunkájuk elismeréseként magas kormány-
kitüntetésben részesítette az Egyetem több professzorát is.

Engedjék meg, hogy amikor e kitüntetéseket átadom, a
Magyar Szeeialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Ma-
gyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nevében további
eredményes munkát kívánj aik a nagy jubileumát ünneplő Egye-
tem kollektívájának, sok sikert és boldogságat kívánjak a kitün-
tetésben részesült professzoroknak, sok siként és boldogságot
kívánja:k az Egyetern minden olctatójának, hallgatójának és dol-
gozójának.

EzutánVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK áH a i elvtárs átnyújtotta a kormány által adomá-
nyozott kitüntetéseket, Az Egyetamnek adományozott "Munka
Vörös Zászló Erdemrend" kitüntetést a rektor vette áto

M unka É rd em re n d k itü n te té sb e n baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr é s ze s ű l t :

S zé ke ly G yö rg y , a történelemtudományok kandidátusa, a
Bölcsészettudományi Kar Középkori Egyetemes Történeti Tan-
széke vezető egyetemi tanára, oktatási rektorbelyettes;

, L e n g ye l B é la , a kémiai tudományok doktora, a Természet-
tudományi Ka:r Altalános és Szervetlen Kémiai Tanszéke Kos-
suth-díjas vezető egyetemi tanára, tudományos rektorhelyettes;

K ádá r M ik ló s , a jogtudományok kandidátusa, az Állarn- és
Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszéke vezető egyetemi
tanára, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja;

O ro sz lá n Z o ltá n , a történelemtudományok ikandidátusa, a
Bölcsészettudományi Kar Régészeti Tanszéke vezető egyetemi
tanáro;

B eck S a lam on , a jogi tudományok doktora, az Á Iam- és
Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke vezető egyetemi
tanára.

A .S zo c u ü i s t a M unkáé rt" É rd em é rem k itü n te té s t ka p ta :

T a ká cs Im re , az Állarn- és Jogtudományi Kar Államjogi
Tanszékének adj unktusa;

Voiezer A rp á d , a Bölcsészettudományi Kar Történelmi Ma-
terializmus Tanszéke adjunktusa ;
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------_._ .._._~----------------------baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ö ve s Im r é n é , az Eötvös Loránd Tudományegyetem Sze-o
mélyzeti Osztálya vezetője;

D e á k G yö r g yn é , a Természettudományi Kar Dékáni Hiva-
talának vezetője;

B o r o s I n n a , az Allarn=.és Jogtudományi Kar Dékáni Hiva-
tala előadója ;

R ó zs a G yö r g y , a Bölcsészettudományi Kar portása;
G ya r m a t i Im r e , a Rektori Hivatal Segedhivatalának helyet-

tes vezetője. .

Ezután B e n ke V a lé r i a művelődésügyi miniszter átnyújtotta
a " F e l s ő o k ta t á s K iv á ló D o lg o zó ja " kítüntetést a szocialista ne-
velés és oktatás érdekében végzett eredményes munkájukért

E r d e y -G r ú z T ib o r egyeteini tanárnak,
K a r d o s L á s z ló egyetemi tanárnak,
S á r k á n y S á n d o r egyetemi tanárnak,
B o g s c h L á s z ló egyetemi tanárnak,
H a h n I s tv á n docensnek,
W e b e r An ta l adjunktusnak ,
M a g ya r G y{j r g y adjunktusnak.
R o vó J e n ő adjunktusnak,
S za b ó J á n o s adjunktusnak,
P á lm a y L Q r á n t tanársegédnek,

végül a " K iv á ló D o lg o zó " kitüntetést

B r ic h t P á ln é csoportvezetőnek.
. .

Akitüntetésekért O r tu t a y G yu la rektor mondott meleg kö-
szönetet. , ,

A következőkben az ünnepségekerr részt vett külföldi és bel-
földi delegátusoküdvözölték az Egyetemet és számosan üdvözlő
okleveleket, emlékplakettet nyújtották áto

IVAN GEORGIJEVICS PETROVSZKlJ, a M o s zkva i L o m o n o -

s zo v E g ye te m r e k to r a :

A Moszkvai Lomonoszov Egyetem meleg szeretettel kö-
szönti a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemet a 325.
évforduló alkalmából.
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A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem igen sokat
tett a magyar népért, a tudomány fejlesztéseért Magyarorszá-
gon és az egész világon. Altalánosan ismert a legnagyobb ma-
gyar tudósok neve, a fizikusok közül pl.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE ö tvö s L o r á r u l é , S e g n e r

J á n o s é , G o m b á s P á lé ; a matematikusok közül B o ly a i J á n o s é ,

F e j é r L iy ; ó t é , R ie s z F r ig y e s é és sok másé.
Magyarországon a népi hatalom megteremtése után a buda-

pesti egyetem valamennyi magyar főiskolával agen nagy lehe-
tőségekhez jutott a tudomány fejlesztése terén. Az, Egyetem
életében gyökeres változások mentek végbe, amelyek közelebb
vitték a dolgozó néphez.

A Magyar Szeeialista Munkáspárt és a kormány vezetésé-
vel a !budapesti egyetem a Magyar Népköztársaság hatalmas
tudományos és Iculturális központjává vált.

A moszkvai egyetem újalbb nagy sikereket kíván a buda-
pesti egyetemnek a magyar nép és az egész emberiség javára.

DAKI JORDANOV, a S zó j i a i A l l a m i E g ye te m r e k to r a :

Tisztelt Rektor Elvtárs!
Engedje meg, hogy a budapesti Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem 325. évfordulója alkalmából szeretettel köszöntsem sze-
mélyesen Ont, az Egyetemi Tanácsot, az Egyetem professzori
karát és valarnennyi oktatóját, hallgatóját, a Szófiai Állami
Egyetern 'rektora, egyeteini tanácsa, oktatói kara, valamennyi
hallgatója, kulturálís és tudományos intézete nevében.

Mi bolgárok magasra értékéltük és értékeljük a budapesti
Egyetemet és ezért, a nyelvünlklben mutatkozó nagy különbsé-
gek ellenére is, a bolgár főiskolák oktatókat és tudományos dol-
gozókat 'küldtek és küldenek erre az Egyetemre, tudományos
specializálódás céljáből. Itt egyetlen történeti tényt szeretnék
megemlíteni, mely kapcsohtos a bolgár nép 500 éves rabsága-
nak legutolsó korszakával, mégpedig azt, hogy 180,6-tól 1850-1g
a budapesti Egyetemi. Nyomdában 28 bolgár szerzökönyvét ad-
ták ki bolgár nyelven.

Engedjek meg, hogy még két történelmi tényre hívjam fel
a figyelmet, amelyeik a népeink közötti testvéri érzéseket jel-
lemzik, továbbá azt, hogy' míndkét nép azt kívánta, arra tőre-
kedett, hogy szabaddá váljon mindenféle elnyomás alól. Az első
ilyen tény az a rneleg fogadtatás, amelyben a leigázott bolgár
nép részéről 4000magyar forradalmár emigráns, élükön Kossuth
Lajossal, az 1848/49-es magyar demokratikus forradalom leve-
rése után részesült. Ennek az eseménynek értékes ereklyéit őr-
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zik a Kossuth Lajos múzeumban, Sumen (most Kolarovgrád)
városálban. A másík tény az, hogy bolgárok vettek részt az
az 1919-esmagyar proletárforradalomban.

Adataink vannak' arra vonatlkozóan, hogy a magyar nép
1919-es harcában részt vettek amegalakult vörös bolgár egy-
ségek és bolgár ununkások, kertészek és a Szerbiából menekült
hadifoglyok. .

Jelenleg, 15 évvel a magyar és a bolgár népnek a kapita-
lista uralom alól való felszabadulása után, a Szovjetunió tény-
leges segitségével, kapcsolatunk és baráti együttműködésünk
egyre erősödik és elszakíthatatlanná válik, minthogy mindkét
nép a nemzetközi kommunásta társadalom egységes épületén
munkálkodik. •

Engedjek meg, hogy még egyszer új sikereket kívánjak
magas képzettségű szakemberek, tudományos dolgozók ésközép-
iskolai tanárok kiképzése terén. Reméljük, hogy az egyeterneink
közötti baráti kapcsolatok a jövőben egyre szorosabbá és szilár-
dabbá válnak. Minderut megteszünk a magunk részéről, hogy
fokozzuk és kiterjesszük az oktatók és diákok tapasztalatcse-
réjét az Önök Egyeteme és valamennyi bolgár főiskolai intéz-
mény között,

JAROSLAVbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP R O C H ÁZ K A ,a p r á g a i K á r o ly E g ye te m .1 ' e k to r a :

Tisztelt Relk.torElvtárs! TiszteLt ünneplő Közönség!
Tisztelt Megjelentek!
Mindenekelőtt engedjék meg, hogy megköszönjem a szere-

tetteljes fogadtatást, !hQgyüdvözöljem az Egyetem Rektori Ta-
nácsát, oktatóit, hallgatóit a 325. évforduló alkalmából. Kívá-
nom, hogy mind a tudományos, rnind a kulturálás és a politikai
nevelőmunka terén eredményeket érjenek el. A rni két orszá-
gunk baráti ország, baráti kapcsolatok fűznek bennünket össze
abban, hogy kölcsönösen építsük a szocializmust ; a szocializmus
táborához tartozunk, amelyet a Szovjetunió vezet, kölcsönösen
együttesen harcoluok a békéért, az egész világ békéjeért. A szo-
eialista építésnek egy része a kulturális építömunka. Eppen
a kulturális feladatok megoldásánál igen nagy feladat jut az
egyetemeknek, a mi prágai Károly Egyetemünknek s a buda-
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetemnek is. úgy gondolom,
hogy feladataink jobb megoldása érdekében szükség van arra •..
hogy baráti kapcsolatainkat még szorosabbra fűzzük egymás-
sal. Engedjek meg, hogy ennek a barátságnak és szoros együtt-
működésnek jelképeként átnyújtsam az Egyetem rektorának a
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STANISLAV TURSKI,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa V a r s ó i E g ye t e m r e k to r a :

Universitas Varsoviensis Universitati Budapestensi Memo-
riae Laurentii Eötvös Dicatae Salutem ..

Universitate Budapesterisi tria centenaria lustraque quin-
que celebrarrte locus opportunus occasioque optima offerrtur
familiaritatis, qua viri docti omnium terrarum et populorum
labore SUlI11!ffiOstudioque maximo verurn rectumque investigan-
tes coniungurstur, commernorandae.

Universitatá Varsoviensi gaudio maximo commotae affec-
taeque consueoudinis atque amicitiae qua Res publicae Popu-
lares Hungarorum et Polonorum tempore omni in cultu, huma-
nitate, studiis provéhendis connexae sunt, reminisci et recor-
dari mirurn quantuni grátum est. .

Rector et Sena~s Universitatis Varsoviensis, quae Univer-
sitati Budapesterisi memoriae Laurentii Eötvös dicatae maximis
amicitiae inveteratae vinculis iam diu coniuncta est, Rectori
Magnifico, Professoribus, Viris doctissimis omni eruditione ac
studiosa sollertia praeditis, Viris Feminisque scientiae deditis,
Iuventuti studiosae congratulantur atque wt in isto Iitterarum
et díscíplínarurn saerario vestro studia magís atque magis

prágai Károly Egyetem ezüst emlékplakettjét, amelyet a Károly
Egyetem 600 éves évfordulója alkalmából készíttettünk. Éljen
-a budapesti Egyetem!

BORISLAV T. B!:tAGOJEVlv, a B e lg r á .d i E g ye t e m r e k to r a :

A Belgrádi Tudományegyetem üdvözli a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetemet alapításának 325. évfordulója al-
kalmából. Szeretetteljes üdvözletelt küldi és tiszteletét fejezi ki
azoként a nagy sikerekért. amelyeket mind a mai napig a tudo-
mányok és a lmlrtJúraterületén aratott és azért a munkálko-
dásért, amelyet a nemzeti öntudat fejlesztése és a magyar nép
liberális hagyományai ápolása terén kifejtett. Kívánj uik , hogy
az Eötvös Loránd 'I'udományegyetem folytassa dicsőséges útját
a tudományoknak és a kultúrának a Magyar Népköztársaság
és a többi szeeialista ország szocialista építésenek szellemében
és az egész emberiség jóléteért. A Belgrádi. Egyetem azt kívánja,
hogy tudományos es kulturális kapcsolatai az Eötvös Loránd
Tudományegyetemmel a jövőben is fejlődjenek és erősödjenek,
hogy szocialista országaink még nagyobb sikereket érjenek el, .
hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem a jövőben is fejlőd-
jön, boldoguljori és virágozzon. .
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WOLFGANG JAHN,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa H a l l e -W i t t e n b e r g i M a r t i n L u th e r - E g ye -

t e m p r o r e k to r a : .

Magnifice Rektor!
A Halle-Wittenbergí Martin Luther-Egyetem rektora és

akadémiai tanácsa, oktatói kara és hallgatói a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetemnek alapítása 325. évfordulója alkal-'
mából a legszívélyesebb üdvőzleteiket és szerencsekívánataikat
fejezik ki.

Még hálásan emlékezünk azokra az üdvözlő szavakra. me-
lyekkel Egyetemü~ képviselője Alma Materünk 450. évfordu-
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floreant, quae novae et iustae Societati fonmandae serviant,
quae humanitatern colant, quae populo Hungaríco gloriam dig-
nam afferant, optant.

JEAN LIVESeU , a b u ka r e s t i P a r h o n E g ye te m r e k to r a :

A C. 1. Parhon Tudományegyetem az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemnek.

A Parhon Tudományegyetem nagyon ö:rül annak a meg-
tiszteltetésnek, hogy részt vehet a nagyhírű Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem alapításának 325. évfordulóján rendezett ün-

nepségen. Amikor ez alkalommal a tudományos tanács, egye-
temünk tanárainak és hallgatóinak forró üdvözletet to1mácsol-
juk, mélységes hódolatunkat fejezzük ki annaJk a budapesti
egyetemnek tudományos és hazafias munkája iránt, amely a
kiváló tudós, E ö tvö s L o r á n d nevét viseli.

Népeinknek a társadalmi és nemzeti felszabadulásért foly-
tatott közös törekvései és harcai a történelem folyamán mély
baráti kapcsolatokat és a kölcsönös szeretet erős érzelmeit hoz-
ták létre. A magyar és a román tudósok között a baráti és a
tudományos kapcsolatok hagyományosaklká váltak. A bukaresti
egyetem annak a meggyőződésének ad Iküejezést, hogy ezek a
kapcsolatok, amelyek a fasizmus legyőzésével, a felszabadulás-
sal, a szocialista építés felé vivő út feltárásával' egyszerre új
alapokra ikerültek, folyamatosan fognak erősödni, a tudomány
fejlődésének és a humanitásnaik közös célját fogják szolgálni.

A buJkaresti egyetem tiszteletét tolmácsolva teljes szívünk-
ből kívánjuk, hogy a nagyhírű Eötvös Loránd Tudományegye-
tem tantestülete. diákjai új sikereket érjenek el a kulturális és
a tudományos munkásság területén, amelyet a szomszédos és a
baráti Magyar Népköztársaságban a szocializmus építése, a béke
és a népek közötti barátság szolgálatában kifejtenek. (



lója alkalmából a népeink tudósai és diákjai közötti évszázados
kötelékeket és 'különösképpen a wittenbergi és a hallei egye-
temhez fűződö jó kapcsolatait méltatta.

A wittenbergi egyetemen, a reformáció középpontjában,
több mint 2000 fiatal magyar tanult.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lo so n c i B án ffy F e re n c (1588/89) és gróf T hu rzó Im re

(1615/16) személyében ikét esetben magyar tudós töltötte be a
wittenbergí egyetem rektori tisztségét. A felvilágosodás és a
pietizanus eszményei által újra szoros kapcsolatok. jött~'k létre
Magyarország és a !hallei egyetem szellemi élete között. A "Ma-
gyar Könyvtár" egyetemi könyvtárunknak még ma is egyik
legjelerrtősebb értékét alkotja és elmúlt évek gyümölcsöző és
baráti kapcsolataira emlékeztet.

A magyar forradalmárok és diákok ősi harca az 1848/49-es
forradalom alatt lelikesedést keltett Németország haladó diák-
sága körében. Magyar haecostársaíkban egy új kor előharcosait
látták A fasizmus - rnelynek lekűzdéséért S ág vá r i E n d re , F ö l-

d e s F e re n c és harcostársailk életüket áldozták - alól való fel-
szabadulás után egyetemeinik együttműködése átfogóan és a
testvéri kooperáció szellemében alaloult ki.

Egyetemeink oktatói az Ultóbbi években számos tudományos
és politikai ünnepségerr találkoztak. Különös örömmel üdvözöl-
jük és ápoljuk a budapesti és hallei agrártudósok és orvosok
szoros együttműködését.

Ma diákok és oktatók, kiadványok és tapasztalatok élénk
cseréje kifejezője egyetemünk közös harcának a béike és a szo-
cializmus szolgálatában.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jövőbeni munkájá-
hoz, professzoraínak, asszisztenseinek és diákjainak további
nagy sikereket kívánunk,

HEINZ MOHRMANN, a be rlin i H um bo ld t-E g ye tem dé ká n ja :

A berlini Humboldt-Egyetem relktora és tanácsa a buda-
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetem alapítása 325. évfor-
dulója alkalmából, minden tudósa, diákja, munkása és dolgo-
zója nevében, tisztelettel legszívélyesebb szerencsekívánatait
fejezi ki.

Az Önök tiszteletre méltó Egyetemén a múlt ban híres és
világszerte ismert tudósok működtek: S chw a rz G yu la klasszíkus
filológus, G o ld z ie h e r Ig n á c orientalista, B uden z Jó zse f és H un -

fa lv y P á l, a finn-ugör nyelvészeti kutatás megalapítói, H őg ye s

E nd re patológus, M ih a lko v ic s G é za anatómus, R ie sz F rig ye s és .
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F e jé r L ip ó tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmatematikusok és sokan mások. A Humboldt-Egye-
tem kűlönös megtiszteltetésként tartja számon azt a tényt, hogy
a 'berlini Charité-klinikán, mely 150 év óta szorosan együtt-
működík egyetemünkkel, az a S e m m e lw e i s I g n á c tanított és
dolgozott. az emberiség javára, aki Egyetemüle oktató személy-
zetének történetében oly kiváló helyet foglal el.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kímagasló tudósai-
nak rnűkődése mélyreható befolyást gyakorolt a magyar nép
tudományos és szellemr életére.

Ma az Önök népének, valamint a baráti népek munkásai-
nak és parasztjainaík fiai és leányai tanulnak ezen az, Egyete-
men.

Az új szocíalísta viszonyok lehetövé tették, hogy az Eötvös
Loránd Tudományegyetem igazi népi egyetemmé váljon, amely
a magyar tudományosság tudományos örökségét és haladó ha-
gyományait átvette és a tudományos munkában kirnagasló ered-
ményeket ért el.

Az Önök Egyetemének, a mi magyar testvéri népünk -
amely a nyugatnémet militarizmussal és fasizmussal szemben
vívott ihal1dbanszorosan mellettünk áll - jelentős felsőoktatási
műihelyének minden dolgozójaval együtt büszkék vagyunk
azokira a sikerekre, amelyeket Önök a jelenkor nagy politikai
véleménytharcálban, az oktatásban és a kutatásban elérnek.

A jövőre nézve továibbi kimagasló eredményeket kívánunk
Önöknek a kutatás és az oktatás, valamint egy igen tehetséges
ifjúság nevelése terén, amely teljes odaadással szolgál a béké-
nek és' a szocializmusnak.

ERKKI ITKONEN, a H e l s in k i E g ye t e m p r o fe s s zo r a :

Mélyen tisztelt Rektor Úr, tisztelt ünneplő Közönség!
A helsinki egyetem képviseletében jöttem el Önökhöz, hogy

részt vegyek e nagymúltú intézmény fennállásának 325. évfor-
dulóját ünneplő közgyűlésen és elhozzam Önöknek a finn tudo-
mány dolgozóinak üdvözletét. Engedjek meg, hogy az egyetem
üdvözlő okirátát felolvassam.

Universitas Tyrnaviae ante hos trecentos viginti quinque
annos condita mentes hominium doctorum Hungariae valde con-
firmavit tempore quo hostes externi regno mínabantur. Quae
Universitas in caput regni transláta omni modo augebatur brevi-
que inter celeberrimas in Europa nominata est. In qua mudti
viri dootí incomparabiles doctrinae fructus protulerunt. Anno
post Christum natum MDOCCXXXXVIII Iibertas et studendi
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Jean Sarrailh rektor
a párizsi egyetem tanácsának elnöke

et docendi lege firrnata est, quod factum cum nomine viri et de
rebus publicis et de artíbus Iiberalibus maxime meritiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ o s e p t i :

E ö t v ö s conexum est. Filius eius R o L a n d u s E ö t v ö s Universitati
vestrae hodiernae nomen dedit. Itaque haud alienum est sta-
tuere patrem et filium Universitati vestrae tantum honorem
tríbuere, de quo elati esse possitis. .

Fennos C'UiITl populo Hungariae conectit linguarum cognatio,
quae de populorum nostJrorum communi origine est testimonio.
Qua re efficitur. ut studíurn línguarum.Ienno-ugrícarum, ethno-
logíae et archaeologíae ex ipsa rerum natura is sit campus, in
quo uterque populus vires suas imprímis exerceat. Tempore quo

diem festum vos celebratis, nos grato animo mernores sumus
viri docti J o h a n n e s S a j n o v i c s , qui linguas nostras prirnus inter
se comparavit, sicut etiam multorum alicrum alumnorum doc-
torumque vestrae Universitatis. Commemmoramus viros doc-

tos R e g u l y , H u n fa l v y , B u d e n z , S z i n n y e i , G o m b o e z , quos.omnes
etiam magna amícitia cum collegis fennis iunxit. Sorori quin-
que annis maiori ex intimo corde gratulatur Universitas" Hel-
singiensís simulque sperat fore,ut communis noster labor in

scientia promovenda usque meliores edat Iructus in usum omnis
humanita tis.

D. Helsingiae Kalerrdis Maiis MCMLX
Edwin Linkomies Rector

VICTOR-LUCIEN TAPIE, a p á r i z s i S o r b o n n e E g y e t e m profesz-
s z o r a :

A Párizsi Egyetem örömmel küldi baráti üdvözletet a Buda-
pesti Egyetemnek alapításának 325. évfordulója alkalmából.
'I'iszteletét fejezi ki a hímeves tudós, E ö t v ö s L o r á r i d emlékének,
akinek nevét az Egyetem viseli és aki az egyetemes tudomány
egyik-legnagyobb fizikusa volt.

Kívánja a Budapesti Egyetemnek, hogy folytassa állhatato-
san azt a munkáját, melyet három évszázaddal ezelőtt kezdett
meg a magyar dolgozó nép szolgálatában és ama értékek szét-
sugárzásáért, amelyek valamennyi nemzetet közelebb hoznak
egymáshoz és ezáltal a világon a testvériesség és a béke jöven-
dőjét teremtik meg.

Sorbonne, 1960. május 5.
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GEGESI-KISS PÁL,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa b u d a p e s t i O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m

r e k t o r a :

A budapesti Orvostudományi Egyetem Tanácsa, profesz-
szorai, oktatói, dolgozói, tanuló ifjúsága szerétettel és őszinte
nagyrabecsüléssel üdvözlik az Eötvös Loránd Tudományegyete-
met alapításának 325. évfordulója alkalmából.

Hálásan emlékezünk meg ez alkalomból is arról, hogy a
Budapesti Tudományegyetem a 180 esztel1dőn át hozzátartozó
orvosi karon az orvosokat is bevezette a magasrabb ItUdOlITlIáJnyoik-
ba és így nevelt kiváló orvosokat, orvostudósokat, gyógyszere-
sZJeket,gyógys~erésztudósolill.ltI1<épünk-javára, nemzetűnk, tudo-
mányunk és egyetemünk dicsőségére.

Az orvostudomány néhány halhatatlan nagyságának szobra
ma is itt van ellhelyezve e díszteremben felállított szobrok kö-
zött és emlékeztetunk arra is, hogy közel két évszázadon át az
orvosi kar legjelesebbjet közül tobben rektorként irányították a
Budapesti 'Dudományegyetemet. Hálával és köszönettel emlék-
szünk arra, hogy az egyetemi orvosi kar a Budapesti Tudomány-
egyetem kereteben rakta le a magyar orvostudomány alapjait
olyan kiemelkedő tudósok. és kiváló orvosok egyetemi tanári
működése alatt, mint S e m m e l w e i s I g n á c F ü l ö p , K o r á n y i S á n -

d o r , B a l a s s a János, H ő g y e s E n d r e , a két B ó k a y J á n o s , a L e n -

h o s s é k o k , K r o m p e c h e r Ö d ö n , S ~ h a ffe r K á r o l y és még sokan
mások és a magyar orvostudomány a Budapesti Tudomány-
egyetem keretében működve kapcsolódott be mind intenzíveb-
ben a tudományos nemzetközi életbe.

Az 1945~ben felszabadult magyar nemzet forradalmi át-
alakulása új kerszakot hozott a Budapesti Tudományegyetem
életébe is €s az egyetemr orvosi kar, az orvosi tevékenység ál-
lamelméleti felfogásának megváltozása és az orvosi tudományok
óriási fejlődese következtében 1951...•ben különvált az Eötvös
Loránd Tudományegyetem szervezetéből és azóta mint Buda-
pesti Orvostudományi Egyetem önálló keretben, testvére gye-
tem:ként folytatja működését. . _

A Budapesti Orvostudományi Egyetemnek, mint önálló
egyetemnek megalapítása lehetövé tette rnind az általános
egészségügyi szolgálatnak, mind az újrendszerű szocialista jel-
legű orvostudományoknak egységes irányítását és egységes mű-
ködését. Egyetemünk az új szervezeti formák között is testvéri
közösségben továbbr-a is együttműködött és a jövőben is együtt
kíván működni az ősi Budapesti Tudományegyetemmel.

Még sok sikert és eredményt hozó további fejlődést és vi- '
rágzást kívánunk ...a jiUJbilálóegyetemnek, amely a tudományok
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művelésében már eddig is olyan szép kimagasló eredményeket
es világraszóló sikereket ért el.

Vivat, f'loreat, ereseat haec Alma Mater, mater studiorum
in Hungaria!

CSÜRÖ,S ZOLTÁN,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa B u d a p e s tL - . . M ű s z a k i E g y e t e m r e k t o r a :

Magnifice Rektor' Tisztest Ünneplő Közgyűlés!
178. évében levő intézményünk nevében meleg szerétettel

köszöntöm a juibHáló nagy intézményt. Tudjuk és büszkék va-
gyu,pk rá, [hogy ami egyetesnünk és velünik együtt más mű-
szaki egyetemek közös őse az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
ebből az intézményböl sarjadtalk,' és így nemcsak hazánk leg-
régibb egyetémét ünnepeljük a nagy jubileumon, hanem a hazai
egyetemek anyját is. Kívánunk unűködésükhöz sok-sok sikert,
hiszen sikereik a mi büszkeségünk is, eredményeik a rni köve-
tendö példánk is!

- I

RADOS KORNEL, a z É p í t ő i p a r i é s K o z i e k e d é s i M ű s z a k i E g y e -

t e m r e k t o r a : . . •
Az Építőipari és Kőzlekedési Műszakí Egyetem Tanácsa és

minden dolgozója szeretettel és tásztelettel üdvözli. az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Tanácsát és minden dolgozóját ab-
ból az alkalomból, hogy nagymúltú testvéregyetemünk fenn-
állásának 325. évfordulóját ünnepli. Ez az évforduló nemcsaik a
testvéregyetem ünnepe, hanem ünnepe mánden magyar egye-
temnek, a magyar kultúránsk,

. Különösen kedves nekünk ez az Alma Mater, hiszen 178
évvel ezelőtt a Tudományegyetem bölcsészeti karaból sarjadt ki
egyetesnünk őse, az Institutum Geome'trico Hídrotechnícum, a
Vízépítő és Földmérő Mérnökképző Intézet.

Az idősebb testvért köszöntjük! Kívánunk az eddigieket is
felülmúló sikereket szocialista ohazánk kultúrájának tovább-
építésében, ifjúságunk kommunísta szellemű nevelésében, a ma-
gyar rtrudományfejlesztésében. .

SZEKERES LÁSZLO, a z A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m r e k t o r -

h e l y e t t e s e :

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektorának és Taná-
csának. .

Kedves Elvtársak!
Szeretettel, ésbüszkeséggel köszönt jűk az Eötvös Loránd

Tudományegyetem Rektorátv-Tanácsát, Professzorait és Taná-
rait, valamint Hallgatóit az Egyetem alapításának 325. évíor-
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dulóján. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hazánk leg-
nagyobb múltú felsőoktatási intézménye, mindig fellegvára
volt a magyar kultúrának, a dudománynak és nem utolsósorban
a haladásnak.

Ez ünnepi alkalommal azt kívánjuik az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Rektorának, Tanácsának, Protesszoraínak, Ta-
nárainak és Hallgatóinak, hogy sikerrel ápolják tovább nagy-
nevű Egyetemünk haladó hagyományait, legyenek még nagyon
hosszú ideig a magyar loultúra és tudomány vezető egyetemi
intézménye, adjanak a magyar iskolaügynek szocialista világ-
nézetű, nagykultúrájú tanárokat és a magyair államigazgatás-
nak, valamint a törvénykezésnek .szocialista jogászokat. s az
egész országnak újtípusú szeeialista szakembereket, tudósokat.

Reméljük, hogy a következő 25 esztendő (az újabb évfor-
dulóig) további silkerekkel őregbíti az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem nemzetközileg is elisment hírnevét. -

Az Egyetem vezetésének nehéz munkájához pedig kívánunk
az Agrártudományi Egyetem Tanácsa nevében jó egészséget és
.sok sikert!

POLINSZK;Y KÁROLY,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Ve s zp r é m i Ve g y i p a r i E g y e t e m

dékánja: .

Tisztelt Rektor Elvtárs! Tisztelt ünnepi Közgyűlés!
Az alapításának 325. évfordulóját ünneplő Eötvös Loránd

'I'udományegyeternet szerétettel és tisztelettel köszönti a Veszp-
rémí Vegyipari Egyetem Tanácsa.

, A több évszázados rnúltra visszatekintő nagyhírű Intéz-
mény a kio:nűvelt emberfők tízezreit adta a magyar hazának és a
tudománynak. '

Az elmúlt évszázadok alatt méltón töltötte be feladatát;
működését olyan világhírű tudosók rnunkája fény jelzi, mirrt
névadójáé, E ö t v ö s Lorándé.

Ezen tevékenységevel méltán érdemelte ki a nemzetközi
tudományos élet elismerését és a magyar nép megbecsülését.

. A Veszprémi Vegyipari Egyetem - rnint az. ország egyik
legfiatalabb egyeteme - úgy tekint a magyar tudományos élet
és felsőoktatás e nagymúltú fellegvárára, mint példaképére. Ez
Eötvös Loránd Tudományegyetemről kikerült fiaJtal értelmisé-
giek komoly szakmai felkészültséggel és lelkesedéssel szolgál-
ják: szocialista táa-sadalrnamk építésének ügyét.

Kívánjuk, hogy a jubiláló Eötvös Loránd Tudományegye-
tem továbbra is sfkeresen folytassa rnűködését a magyar szocia-
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lista felsőoktatás szolgálatában ; eredményei növeljék a magyar
tudomány himevét és az ősi nagyhírű Egyetem megbecsülését.

BIHARI OTTO,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa P é c s i A l l a m - é s J o g t u d o m á n y i K a r d é k á n j a :

Magnifice Domine Rektor! Tisztelt Egyetemi Tanács! Ün-
nepi Közgyűlés!

Engedjek meg ,hogy az elsőként alapított Pécsi Tudomány-
egyetem nevében testvéri szeretettel és tisztelettel üdvözöljem a
325 éves jubiláló tudományegyetemet.

Professzoraink, oktatóink és hallgatóink sok sikert -és
eredményt kívánnak a budapesti Eötvös Loránd 'I'udomány-
egyetemnek a szocialista tudomány és oktató-nevelő muníka ki-
fej lesztéséhez,

Az üdvözlesek elhangzása után a jegyző ismertette a világ
rninden tájáról érkezett üdvözlő távíratokat, majd az ünnepi
közgyűlés a rektor zárószavával végetért. '

Az Egyetem május 13-án, délelőtt központi tudományos
ülésszakra ült össze, melyen L e n g y e l B é l a rektosaelyettes be-
vezető szavai után az alábbi előadások hangzottak el.

ERDEY-GRUZ TIBOR egyetemi tanár:

A T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i

és a n e m z e t g a z d a s á g b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p e

Egyetemünkön - három és negyed százados fejlődese so-
rán ...,...a természettudományok csak a felszabadulás óta "kaptak
méltó helyet. Korábban a természettudományi tanszékek a Böl-:
csészettudományí Kar keretében alárendelt helyzetben működ-
tek, s nagy részük fő feladata az orvos- és gyógyszerész-kép-
zés kiszolgálása volt. -Dolgoztak és alkottak ugyan nagy termé-
szettudósok is Egyetemünkön - gondolok itt pl. E ö t v ö s

L o r á n d r a ' v a g y J , e d l i k A n y o s m - , de ezek magános egyéniség-ek
maradtak, iskolát nem alapítottak, pezsgő tudományos életet
nem honosítottak meg. A felszabadulás előtt a természettudo-
mányokat inkább gyanus elemeknek tekintették Egyetemünkön,
semmint fejlesztendőnek, amelyeket lehetőleg szük korlátok
közé kell szorítani, .
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E helyzeten gyökeresen csak a felszabadulás változtatott,
amikor a rnarxizmus-c-leninizmus szellemében nálunk is ér-
vényre jutott az a felismerés, hogy a gyors társadalmi haladás
szükséges feltétele a tudomány minden jágának széleskörű és
mélyenszántó művelése, valamint az oktatás fejlesztése és kíter-
jesztése. E felismerés egyik első szervezeti megnyilvánulása az
önálló Természettudományi Kar megalakulása volt, mert ez
Egyetemünkön is a többi tudományokkal egyenjogú helyet biz-
tosított a természebtudományoknak, amit nagymértékű fejlesz-
tésük !követett.

Bár egy dculturális intézmény fejlődését és népgazdasági
jelentőséget nehéz számokkal jellemezni, mégis legyen szabad
néhány adattal szemléltetnern a Természettudományi Kar fejlő-
dését. Az 1937/38-as tanévben a régi Bölcsészettudományi Ka-
ron 18 természettudományi tanszék volt, amelyek 57 díjas okta-
tóval mintegy 7000 m2 alapterületű helyiségekben működtek.
Jelenleg viszont a Természettudományi Karon 36 tanszék van
300olktatával, s a tanszékek alapterülete több ímirrt 18000 m-.
A fejlődés megítélésében figyelembe kell venni azt is, hogy az-
előtt ázorvosok fizilkaies kémiai alapképzése is Egyetemünkön
folyt, ami e vonalon az oktatási kapacitás "nagy részét igénybe
vette. Jelenleg viszont orvostanhallgatók oktatásával nem fog-
lalkozunk, s a gyógyszerészhallgatók oktatásának egy része is
átment az Orvostudományi. Egyetemre. A tudományos munkát
lényegesen elősegíti az is, hogy a Magyar Tudományos Aka-
démia 46 állást bocsátott a kari tanszékek rendelkezésére a ku-
tatás előmozdítása céljából. .

Mind e nagy fejlődés ellenére is tanszékcink egy része jog-
gal panaszkodik helyszűkére és az anyagi, valamint szernélyi
keretek nem kielégitő voltára. A társadalarn által a Természet-
tudományi Karral szemben indoikoltan támasztott igényeik pl.
még rohamosabban növekedtelk, mint a keretelk, egyik bizonyí-
tékaként annak, hogy Karunk ma már milyen fontos szerepet
tölt be népgazdaságunkban és kulturálís életünkben.

A számszerű növekedésnél is jelentősebb tudományos
szempontból az, hogy tanszékcink túlnyomó részén jól VJ-egala-
pozott tudományos. iskolák fejlődtek ki. A professzorok és do-
censek mellett ma már a legtöbb tanszéken az, adjunktusok,
sőt egyes tanársegédek is sikeres tudományos munkát felmutató
tekintélyes specialistál szakmájuknak, akiknek nemcsak a tan-
széki kollektívában van szavuk, hanem akik véleményét orszá-
gos jelentőségű kérdésekben is kukérik, Karunk oktatói közül



16-an a Mágyar Tudományos Akadémiatagjai, 29-en a tudomá-
nyok doktorai és 53-an kandidátusok, '24-en kaptak Kossuth-
díjat, egyesek kétsze!" is. Sok oktatönk tagja a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, valamint tudományos egyesületek szakbízott-
ságainak, tagjai akadémiai és ipari kutatóintézetek tudományos
tanácsának, közreműködnek .rnérnöki és pedagógiai. tovább-
képző intézményekben, s részt vesznek a TIT, MSZBT és más
társadalmi szerveik muokájában.

A fiatal oktatók rendszeres bekapcsolódása a tudományos
munkába a legtöbb tanszéken jól múködő ikutatói kollektívák
kialakulásához vezetett, amelyek már tekintélyes eredményeket
érteik el. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mert a létszám
elégtelensége folytán az oktatási igénybevétel átlagban még
mindig nagyobb annál, ami rnunkatársaink oktatói és tudomá-
nyos fejlődése érdekében kívánatos volna. Ennek ellenére a tu-
dományos munika eredményes, amit pl. 1959-'ben Karunk dolgo-
zóinak tollából megjelent 416 tudományos értekezes és 10 könyv
is bizonyít.

A tudományos munka Karunkori - jellegének megfelelően
- igen szétágazó, a természettudományok csaknem minden
ágára kiterjed. Egyes szakokon voltak korábbi hagyományai a
tudományos munkának, a legtöbb területen azonban új kezde-
ményezések váltaik szükségessé. A kutatás személyi és anyagi
bázisának lényeges kiterjesztése - a dolog természetéből folyó-
lag - csak évek múlva meitatkozhatott meg konkrét eredmé-,
ríyekJben,anert idő kellett ahhoz, hogy az új gárda ikutatóvá ér-
jen, és a tanszékek az új igényeknek megfelelő kutatórnunka
viszonylag korszerű műhelyeívé alakulhassanak. Idő kellett ah-
hoz is, hogy észrevehető rnértékben megkezdődjék a marxista
tudományos szemlelet behatolása a szaktudományokba. Ma már
jelentékeny előrehaladásról számolhatunk be mind e vonatko-
zásokiban: a Karunkori folyó tudományos munka eredményei
tartalmilag és mennyíséglleg egyaránt tekintélyesek. Messze ve- .
zetne ezen eredményeik részletes taglalása, de még kímerítő fel-
sorolása is. Legyen szabad ezért csupán néhány !kiragadott pél-
dával szemléltetni Karunk tudományos tevékenységet.

A matematika területén nemzetközi viszonylatban is nagy
visszhangot keltett a funkcionális analizisről szóló monográfia.
Jelentősek továbbá a valószínűségszámítás elmélete és gyakor-
lati alkalmazása, az analitikus számelmélet, a függvény tan , az
algebra, valamint- a geometria terén elért kutatási eredmények. \

A fizikában a térelméletre, a klasszikus és kvantummecha- '
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nika kapcsolatára; továbbá az elemi részecskék elméletére vo-
natkozó vizsgálatok jártak nagy sikerrel. A geofizikai kutatások
a Föld fizikájára vonatkozó expanziós elmélet kidolgozása által
v~lr1Jaiknemzetközi viszonylatban is ismereté, továbbá új mérő-
műszerek, valamint módszerek kidolgozásával is hozzájárultaik
e tudományág fejlesztéséhez.

Továbbfejlődött és 'kiterebélyesedett a Karunkon nagy
hagyományú analitikai-kémiai kiutatás. E tudományág új kor-
szakának legjellemzőbb vonása, hogy túlmenve a régebbi-
pusztán empirikus - szemléleten, problémáit a folyannatok
mechanizmusára és a résztvevő anyagok szerkezetére vonat-
kozó mélyreható vizsgálatok alapján oldja meg. E célra a lehe-
tőséghez képest nemcsak igénybe vesz korszeru műszereket, ha-
nem Karunk Iaboratórcumaiban új nnűszereket is dolgoz kí,
amelyek külföldön is megbecsültek A szerves !kéupiaikutatás
Karunkori csak a felszabadulás után fejlődött olyan szintre, ami
nemzetközi viszonylatban is élvonalbelinek tekinthető, különö-
sen a polipeptidek. szénhidrátok, egyes gyógyszerkémiai prob-
lémák kutatása, valamint az elméleti szerves !kémia területén.
Továbbfejlődtek a kolloídikai íkJUtatások,különösen az agyag-
ásványok, bentonitok és müanyagok kolloidkémiai sajátságaira.
valamint alacsony hőmérsékletek hatására vonatkozóan. A
múlthoz képest terjedelemben és tartalomban lényegesen ki-
terebélyesedtek az elektrokémiai vizsgálatok, amelyek főleg az
elektrolitoldatok szerkezetére és a bennük végbemenő folyama-
tok mechanizmusárá vonatkoznak. Ertékes eredményekkel járt
az üveg és a szilikonok fizikai kémiája területén folyó kutató-
munka. Nagy jelentőségűek a geokémiai folyamatok mechaniz-
musára, valamint a oarnaköszén keletkezésére és előfordulás ára
vonatkozó elméletek, továbbá a hazai dolomitoIkra, valarnint
kálitrahibra irányuló kutatások.

Tekintélyesek a Karunkori folyó földtani kutatás eredmé-
nyei, nagy szintetizáló tudományos munkák és részeredmények
vonatkozásában egyaránt. Ide tartoznak a hazai kőszénkészlet
feltárására és a vízellátás lehetőségeinek kibővítésére vonat-
kozó vizsgálatok is. Az őslénytan/ban főleg az altalaj-kutatásra,
továbbá egyes ősállattani kérdésekre összpontosult a munka.
Meteorológusaink egyebek között a mikroklíma-kutatás terén,

. továbbá a légköri áramlások tanulmányozásáiban,könyvelhettek
el sikereket.

Karunkori is új irányt vett a felszabadulás után a biológiai
kutatás, és ennek !kapcsán előtérbe kerültek az élettani vizsga-
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latok. A gyógyhatású növények fejlődéstanának kutatása útján
lényegesen nagyobb Ihatóanyag-<termőképességű fajtakat állí-
tottak elő (pl. az eddigieknél 35-40%-kal nagyobb rnorfin-
termelékenységű mákfajtákat), tanulmányozták !káros jelensé-
gek élettani okait, és kidolgozták elhárításuk rnódjait, amivel
pl. lehetövé tették a lucernamag-termelés megjavítását. A nö-
vénytáplálkozás különféle kérdésének vizsgálata révén gyakor-
lati módszereket dolgoztak ki a növények tápanyagellá tásának
biztosítására. A növényrendszertan területén jelentős eredmé-
nyeket értek el Karunkori a törzsfejlödéstanban, valamint ha-
zánk növénytársulásainak elemzésében és térképezéseben. Az
állattan vonalán újszerűek és jelentősek a Kar által felállított
Barlangbiclógiai Kutatólaboratóríumban folyó munkák, vala-
mint a belsőelválasztású mirigyek működésérrek a vizsgálata. '

A földrajzi kutatások Karunkori számos gyakorlatilag is
fontos geomorfológíaí, gazdaságföldrajzi, valamint település- és
népességföldrajzi problémára terjednek ki.

A Karunkori folyó alapkutatások népgazdasági szempont-
ból is jelentősek, anert eredményei számos elvi kérdés tisztá-
zása révén közvetve elősegítik az ipar .fejlödését, és nem egy
esetben közvetlenül alkalmazható eredményekhez is vezetnek.
Bár Karunknak tudományos tekintebben fő feladata az alap-
kutatás, s ennek magas szintre emelésével teheti a legnagyobb
tudományos szolgálatot a népgazdaságnak. mégis szamos tan-
szék közvetlen kapcsolatot is kiépített az iparraí, éssaját kezde- •
ményezésére, valamint az ipar iniciatívájára közvetlen gyakor-
lati célú problémákat is megoldott. Egyes tanszékek állandó
tanácsadói és szakértői kapcsotatban állnak üzemekkel. Igy pl.
Karunk tevékenyeri támogatja a gyógyszer- es finom vegyszer-
gyártast ú] vegyületek eíőállításával, a meglevő eljárások to-
vábbfejlesztésével es a gyártási folyamatok ellenörzésével.
Segíti az elektromos, ill. a híradás technikai ipart speciális
szigetelő anyagok és félvezetők 'kidolgozásával, valamint akusz-
tikai vizsgálatokkal. Előmozdítja a timföld- ésmánipar fejlődé-
sét az ülepedési viszonyok megjavításával, támogatja a könnyű-
ipart a szalmacellulóz szilikátmentesítésével, a hajóipart hang-
szigetelési vizsgálatokkal. A termelést közvetlenül segítik Ka-
runk tanszéket: gyártási tedhnológiák:kidolgozásával, ill. tovább-
fejlesztésével. Ebbe a csoportba tartozik pl. a morfin, a papave-
rin, az andaxin és a C-vitamin gyártási toohnológiája terén vég-
zett munka. Műszeriparunk fejlődéséhez Karunk dolgozói új
műszerek, valamint fontos tartozékok kidolgozásával járultak
hozzá, amilyen pl. a nagyfrekvenciás titráló berendezés, a lá?g-
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foto:méter, az univerzális fotométer, az amíkroblámpa, a PH-
regisztráló, az elektródaüveg, valamint üvegelektrodok készí-
tése stb.

Nem folytatom Karunk kutatómunkájánaik és a népgazda-
sággal való kapcsolatának taglalását. A kiragadott példák rövid
árttekintéséből is kítűník, hogy Karunk oktatói tudományos
alapkutatási tevékenységük mellett közvetlen kapcsolatban is
állnak fl. termelés sel. Ugy vélem azonban, hogy Karrunk legna-
gyobb népgazdasági jelentősége mégsem ebben a konkrét tel-
adatokra vonatkozó közvetlen együttműködésben van, hanem az
alaploutatásban elért eredmények mellett elsosorban a magas

színvonalú szakemberek kiképzésében: Ezek viszik szét és gyü-
mölcsöztetik országszerte azt a tárgyi tudást, tudományos gon-
dolkodást és szerniéletet, amit Karunkori elsajátíaottak. Nagy-

mértékben figyelembe Ikell ezt venni Karunk további fejlőaése
fő irányainak megszabasában is. '

A tudományos' munka továbbfejlesztésének legfontosabb
irányait az országos távlati tudományos tervnek a Miniszterta-
nács által jóváhagyott alapelvei kitűzik. Mivel ezen irányelvek
a megfelelő szakterületek kutatóinak javaslatain alapszanak,
nem f'bg nagy elvi nehézséggel járni az egyes fő feladartok Í€['-

veinek, részlettémáinak kidolgozása, bár kétségtelen, hogy ez
még sok munkát igényel. Bizonyos értelemben nehezebb az
egyetemi oktatás tartalmi továbbfejlesztésének tervét kidol-
gozni, és az ezzel kapcsolatos reformotkonkrétan megvalósítani.
E vonalon mindjárt az elején nehézségbe ütközünk, mert nem
is minden érdekelt kartársunk látja a felsőoktatás tartallmi re-
formjának szükségességét.-

A reform nem azért szükséges Karunkori is, mintha nálunk
az dktatás tudományos színvonala nem volna megfelelő. A leg-
több előadás szakmai tekintetben kifogástalan, a tudomány leg-
újabb er-edményeit is figyelembe veszi. Ideológiai sgempontból
is folyamatos fejlődés tapasztalható, anind több előadást hat át
szervesen a marxizmus szelleme. Mégis, ha oktatásrunk celirá-
nyosságát vizsgáljuk, vagyisZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa m , Ihogymily mértékben elégíti ki
a konkrét feladatok ellátására legalkalmasabb szakemberek
legracionálísabb kiképzésének igényét, akkor nem lehetünk
megelégedve a jelenlegi helyzettel.

Oktatásunk egyik fő hiányossága a tudományok nagymér-
tékű és rohamos fejlődésével áll kapcsolatban. Abban a törek-
vésünkben, hogy korszerű tudással bocsássuk ki hallgatóinkat
Egyetemünk kapuján, mind több, mind újabb részleteket taní-
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tunik. Ezzel annyira túlterheljük hallgatóinkat, hogy a sok
s egyenként a maga területén fontos - részlet mallett nem ma-
rad idejük és erejük a leglényegesebb alapelvek átgondolására
és rögzítésére, a tudományos gondolkodás elsajátítására. A Itúl-
terhelés folytánhallgatóink sokszor még alapfokon sem tesznek
szert készségre a tudományos ismeretek gyakorlati alkalma-
zásában.

Mivel a tudományos színvonal emelésére Irányulój jószán-
dékunk következtében többet tanítunk, mínt amennyit hallga-
tóink átlaga alaposan feldolgozni képes, tanítványaink vagy
míndent felületesen sajátítanák el, vagy pedig - kellő áttekin-
tés. híján - ekletikusam válogatják ki azt, amit alaposabban
megtanul nak. Ennek következtében a végző hallgatók tudása-

. nak egésze, tudományos gondolkodóképessége és készsége a ta-
nult anyag alkalmazására nem éri el azt az. optimumot, amit
elérhetne, ha a tananyag lényeges redukciójával mi, tanárok,
válogatnánk ki jól átgondolt egységes elvek szerint azt a leglé-
nyegesebb tudásanyagot, amit valóban mélyen elsajátíthat a
hallgatók átlaga. A tananyag ilyen jellegű átdolgozása nem kis
feladat: a tudomány Iegújabb eredményeinek, a fejlődés fő
irányainak, a gyakorlat mai és előrelátható jövőbeli igényeinek,
a hallgatóság szellemi kapacitásának alapos ismeretét kívánja
meg annak kidolgozáaa, hogy milyen rnódon biztosíthatjuk
végző hal1gatóink jól megalapozott és megemésztett, valóban
felhasználható tudásának optimumát. Nem kis feladat a tan-
anyag részleteinek csökkentése úgy, hogy egészének tudomá-
nyos színvonala emelkedjék.
. Oktatásunk másik fő hiányossága, hogy nem minden tan-

tárgy tartalma és- oktatási módja felel meg az adott kiképzés
konkrét céljának. Igy pl. matematikus-képzésünk kitűnő, világ-

o viszonylatban is élvonaloeli, de másszakok hallgatóinak mate-
matilka-oktatása nem felel meg a konkrét célnak. Legnagyobb
azonban hiányosság a célirányosság tekintetében szinte min-
den szak tanárképzése terén, amelynek ta-ruárgyai többnyire
zsugorított alakban ugyanazt tartalmazzák, mint a gyakorlati
szakemberek képzésének tananyagai, nagyrészt figyelmen kívül
hagyva a tanárképzés igen fontos specifikus igényeit. Tanár-
képzésünk hiányosságai megmutatkoznak középiskolai és álta-
lános iskolai oktatásunkban. Bármennyire sajnálatos is, meg kell
állapítanunk, !hogya természettudományok iskolai oktatása nem
kielégitő, A magas színvonalra törekvés jegyében az. iskolákban
is sokkal :több részletet tanítanak, mint amennyit a tanulók
reálisan fel tudnak dolgozni. Ezáltal a lényeges elvész a lényeg-
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telenek tömkelegében, a megfigyelő- és gondolkodóképesség -
életkornak megfelelő ütemű - kialakítása elsikkad a gondol-
kodás nélkül betanult és meg nem értett verbális tudásban, ami
gyakorlatilag használ:hatatlan. Igy fordulhatott elő pl., hogy
egyik Iőiskolánkon minden elsőéves hallgató tudta, miszerint
a méter a Föld délkörének közel negyvenmillicímod része - de
egy sem tudta, hogy mi a dél!kör! Ezért az állapotért bízonyos
mértékig mi vagyunk felelősek, mert mi tanítjuk a tanárokat.

A felsőoktatási reform során ezért különösen nagy gondot
kell fo dítani a tanárképzés tananyagára. A nélkülözhető rész-
letek elhagyásával, a tudományos alapok és nagy összefüggések
jobb kidomborításával, a pedagógiai és didaktikai szempontok
szem előtt 'tartásával kell átdolgozni a tananyaget. Eközben
'ügyelni kell arra, 'ihogy annak valódi tudományos színvonala ne
csökkenjen, hanem inkább emelkedjék, de ez ne a részletek
sokaságában jelentkezzék, hanern az alapvető tények és legfon-
tosabb összefüggések !kimunkálásában, a fejlődés Iőtendenciái-
nak kidomborításáJban,a tananyag nevelési tényezőinek konkrét
feltárásában, a tudományos, marxista világnézet megalapozásá-
ban nyilvérmljon meg.

Azt hiszem a tanárképzést csak úgy javíthatjuk meg, ha
Karunkori az eddiginél sokkal nagyobb önállóságot és hatáskört
biztosítunk. iskolai gyakorlattal, tanítási tapasztalattal rendel-
kező fiatalabb oktatóknak. Támogassuk őket tudcmányos taná-
csokkal, de adjunk nekik szabad kezet a közvetlen és k.özvetett
iskolai tapasztalatok és követelmények érvényesítésére az egye-
temi oktatásban.

Talán ünneprontásnak tünik, hogy ezen tiszteletre méltó
évforduló alkalmával Karunk munkájának ~ történelmileg
indokolt - hiányosságaira és Ieladataínkra is rámutatok. Azt
hiszem azonlban,méltóan becsüljük meg a múltat, ha magunk
elé idézzük: a jövő milyen gyors építésének lehetett alapjáva.
Ünneplesünkkel akkor szolgáljuk a dolgozó nép érdekeit,!ha
eredtményeinikmellett feltárjuk nehézségeinket és feladatainkat
is, meghányjuk-vetjük, miként javíthatunk tovább munkánkon,
mily módon gyorsíthatjuk meg a fejlődés ütemét. Az oktatással
kapcsolatban érintett problémák nem szakíthatok el sem a Kar
tudományos munkájától, sem pedig népgazdasági jelentőségétől.
A kűlönJböZiőirányú szakképzések eddiginél jobb specifikus tan-
terveinek. kidolgozása elmélyült tudományos munkát igényel.
Ha ez sikerrel jár, akkor nagy távlatban legalább olyan jó szol-
gálatot teszünk. népgazdaságunknak és kulturális fejlődésünk-
nek, mint más jellegű tudományos témák kidolgozásával.
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KÁD AR MIKLÓS egyetemi tanár, dékán:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s ze e ia l is ta j o g A l l a m - é s J o g t u d o m á n y i K a r o n fo l y ó

o k t a t á s á n a k fe j l ő d é s e é s a t u d o m á r i y o s m u n k a

fe l s z a b a d u l á s u t á n i e r e d m é n y e i

Amikor Egyetemünk alapítása 325. évfordulója ünnepségéri
az Állarn- és Jogtudományi Kar munkájáról kell számot adni.
tekintetünk te~észetesen elsősorban-arra a tevékenységre esik.
amelyet az Állarn- és Jogtudományi KaT professzorai, docensei,
valamennyi oktatója az elmúlt 15 évben, tehát a felszabadulás
óta végeztek. Jellemezni kívánván mind az oktatási, mind a tu-
dományos munka tekintetében azt a fejlődést, amely a felszaba-
dulás óta a Kar munkájában végbement, mindenekelőtt két
alapvető vonásról kell szólni. Az egyik jellemző az, hogy a ha-
zánkban végbement a l a p v e t ő társadalmi változásnak megfele-
lően g y ö k e r e s e n megváltozott az Allam- és Jogtudományi Kar
hallgatóinak az összetétele, a másik pedig, hogy nemcsak a ter-
melési viszonyok változása tükröződött a jogi diszciplinák tar-
talmában és politikai szellemében, hanern a jogászképzés s z í n -

v o n a l á b a n , az eisajátított ismeretanyag terjedelmében,értéké-
ben es gyakorlati alkalmazási készségében is jelentős előrehala-
dást tettünk.

- A felszabadulás előtt és régente a magyarokat jogásznem-
zetként emlegették.

Mi is volt e szólam tartalma?
Mátyás korában az udvari -bíróságok hivatalaiban kezdődik

az ún. jogi anűveltség meghonosodása; Dózsa idején az osztály-
ellentétek olyan éleseik már, hogy az uralkodó kasztek elnyomó
eszközként a nemességnek, s csak annak a jogait a 'I'ripartitum-
ban lefektettek. Sokkal ezután jelennek meg a hivatásos jogá-
szok, akik a feudális nemességképviseletében a jobbágy parasz-
tokori behajtjak a súlyos bírságokat, vagy az úriszékeken lépnek
fel védőként. Az ősiségi öröklés és más szerzésmódok során pe-
reskednek. Tudományuk egyetlen forrása a Corpus Jurisba fel-
vett Hármaskönyv.

Nagyszombatban, 1667-,ben az Egyetem Jogi Karral bővül.
Akkoriban csak a nemes ifjak számára - érdekeiknek meg-
felelő - jogi műveltséget biztosíto intézmény. A bírái, a köz-
igazgatási pályák nincsenek iképesítéshez kötve. 1784-hen,a
Pestre helyezés után válik egyetemi-kart feladattá "jó állami
tisztviselők" képzése és rendelet teszi kötelezővé az ügyvédi
vizsgárabocsájtás. teltételéül a fakultáson teendő "szigorú vizs-
gálatot", a szigorlatot. A magyar jakobipusok mozgalmának vé-
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res elfojtása után -, a kari tanárok egyeseinek a "kompro-
rnittáltsága" rniatt - Bécs ellenőrzi szigorúan a Kart. Később
- Eötvös József "a régi ido:mítás és tanultatás helyett" az "ön-
képzési vágy" ébresztését, a ",tar1iUlóiknakmélyebb kiképeztetese
lehető biztosítását" szorgalmazza - eredménytelenül. Az abszo-
lút rnonarchia gondoskodik arról, hogy anémet nyelvű oktatás
a kapitalista társadalom igényeinek megfeleljen. Az 1850-es,
55-ös, majd az 1875-ös reformok, és 50 év rnúlvaás az 1936-os
felsőoktatási kongresszus javaslatai - az osztálykötöttség ki-
fejezői. A kízsákmányolás jogát, illetőleg a fasiszta szemlelet-
nek megfelelő jogi normákban gondolkodást közvetítik. A
Horthy-fasizmus alatt is a jogvégzettség bizonyos társadalmi
rangot biatosít és az állarnappacátusok olyan területén is nélkü-
lözhetetlen, a betöltendő állásokhoz egyedüli képesítést jelent,
amelyen .egyébként másfajta szakképzettségre sokkal inkább
lett volna szükség, így például: a kulturális- vagyaikár a föld-
müvelésügyi rgazgatásőan is ezt kívánják meg. Egyúttal a jog-
tudományi karon kialakult .képzési-jnódszer diplornaszerzési le-
lietőséget biztosít az uralkodó osztály, sokszor egyetemi tanul-
mányofura képességei hlányánál fogva alkalmatlan, gyermekei-
nek. A mezei jogászkodás, az előadásokról történő állandó tá-
volmaradás intézményes. Jellemző, hogy a felszabadulás előtt
évfolyamonként legfeljebb néhány' tucat hallgató látogatta. az
előadásokat, holott egy-egy évfolyam beiratkozott hallgatóinak
a létszáma 500, !i00 vagy még íböbbvolt. Praktikumok egyálta-
lában nem 'íoltalk, specialis kollégiumolkat bár hirdettek, de azo-
kat sem kellett hallgatni. A jogi karra beiratkozottak sokasága
- természetesen - rnínthcgy az elhelyezkedés elsősorban az
uralkodó osztályok jó összeköttetésekkel rendelkező tagjai gye-
rekeinek sikerűlt, nagymérvű jogászmunkanélküliségre veze-
tett. ennek következtében pedig arra, hogy sokan, végzett jógá-
szo'k, évelkig ingyen működtek, ún. szellemi szükségrnunkások-
ként, vagy ügyvédi irodákban.

Nem volt tehát jogász nemzet, legfeljebb jogmíveselkről le-
het beszélni.

A 'hallgatók szociális összetételében végbement változást
nehéz pontosan Ielmémi, az akkori, a felszabadulás elötti sta-
tisztikai adatok erre alkalmatlanok.

A felszabadulásunk óta eltelt tizenöt éves fejlődésünk
egyes lépcsölt és a mai helyzetet alapul véve, manapság egye-
temeinken, tehát az Eötvös Loránd Tudornányegyetem Állarn-
és Jogtudományi -Karán is, szocialista [ogászképzés, gyakorlati
szakemberképzés folyik. A jogászoknak különösen Iontos fel-
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adatuk van a proletárdiktatúra államhatalmi és államigazga-
tási feladatainak a gyakorlásában. Erre a munkára készíti fel
elméletileg és gyakorlatilag egyaránt az Allam- és Jogtudo-
mányi Kar hallgatóit, akik a proletárdiktatúra állama igazság-
szolgáltatásának, államígazgatásának különféle funkcióit fogják
betölteni. Ehhez képest változott meg a hallgatók szociális
összetétele is. Most - a jubiláris évben - 2352 hallgató közül
1774 munkás- és paraszt származású, hasonló létszámú hallga-
tók közül - a régi Egyetem jogi karán 226 rnunkást és föld-
művest tartottak nyilván, de a földműveskategória igen sok-
féle elemet foglalt magában, köztük a falusi burzsoáziát is.

A hallgatók szociális összetételének az alapvető változása
mellett, és ezzel párhuzamosan, fokozatosan, de állandóan emel-
kedett a kari oktatási munkának, a szakemberképzésnek a szín-
vonala is. Már 1949-1benkötelező az előadásokon és a beveze-
tett praktíkumokon, szemináriumokon árészvétel. A volt kivált-
ságos osztályok kulturális monopóliurnának a megszűnése foly-
tán az államhatalmi és igazgatási szervek szükségleteínek meg-
felelően létesített esti tagozat, majd az azt felváltó levelező
tagozat új oktatási formái alakultak ki. Sikertelennek bizonyul-
ván az esti tagozat megszüntetése, a Budapesten lakó levelező
hallgatók ismét délutáni előadásokon és praktikumokori vesz-
nek részt. A vidéken lakók számára konzultációs központok van-
nak szervezés alatt. Minden tagozaton az egyes hallgatói cso-
portok fejlődésével leülőn is foglalkozik egy-egy oktató. A kép-
zési idő négy évről öt, illetőleg hat évre emelkedett; a heti kö-
telező óraszám a szemínáriumok és a praktikumok bevezetése
folytán 261-29-re emelkedett. Alapvetően megváltozott az egyes
diszciplinák oktatásának a szelleme, a tartalma. A Karon szo-
eialista jogot oktatunk. A tanterv teljesen átalakult, olyan tárgy,
mint pl. az egyházjog, nem kerül előadásra, ezzel szemben szo-
eialista építesünknek megfelelően nagyszámú új tantárgyat ve-
zebtünk be. A munkajog, a földjog, a mezőgazdaságí termelőszö-
vetkezéti jog, a szovjet állam- és jogrendszer alapjai, az egyete-
mes állam- és [ogtörténet, a tudományos szo.cializmusmár jelle-
güknél, témájuknál fogva is csak szeeialista egyetemeken kerül-
hetnek oktatására. A régi filozófiai és közgazdaságteni oktatást
messzemenően kibővítve, a marxizmus-c-Ienímzmus alapjaira
helyeztük, ugyanez a helyzet a jogfilozófia helyébe lépett állam-
és jogelmélet tekintetélben is. Annak a felismerésével, hogya
műveltség, sőt a szakmai műveltség megszerzésének is elenged-
hetetlen feltétele az idegerr nyelvek tudása, !kötelezökét idegen
nyelv tanulása.
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Az egyetemi oktatás keretében eredményt ígérően szorgal-
mazzuk a gyakorlattal való szoros kapcsolatot. Ezt szolgálja a
nyári szakmai gyakorlatok rendszere, továbbá az igazságügyi és
az igazgatási intézmények rendszeres látogatása, munkájuk
szemléltető és elemző megismertetése módszerével.

Akriminalisz-tika újonnan bevezetett oiktatása ugyanebben
az irányban hat: Megvannak már a feltételei nemcsak a krimi-
nalísztika egyetemi szintű oktatásának, hanem a bűnüldözés
gyakorlati munkája elméleti segítésének is. A kríminálpszicho-
lógiai képzés alapjai is Iétrejöttek. _

A hallgatók szakmai fejlődését nagymértékben előmozdítja
a tudományos diákköri rnunka. Az Allam- és Jogtudományi Ka-
ron alakult meg az ifjúsági szervezet égisze alatt az ország első'
tudományos egyesülete. A Kar öt év óta rninden évben meg-

. rendezi tudományos diákkonferenciáját és a legjobb dolgozato-
kat kötetbe gyűjtve, sokszorosítva közzéteszi. Az oktatás szín-
vonalának az emelkedése bizonyos fokig még azon keresztül is
mérnető, hogy míg 1947-ben 2346 hallgató számára mindössze
15 professzor adott elő, jelenleg 2352 hallgatót a nyelvtan árok-
kal együtt 69 egyetemi oktató tanít. Az oktatás színvonala növe-
kedésének, az új, és egyben jobb oktatási rnódszereknek tulaj-
donítható, hogy az oktatói létszámnak ez, a gyarapodása még
mindig jelentősen elmarad az indokolt igényektől.

Legyen szabad az alapvető változások vázolása után törté-
netileg is áttekintenünk azt a fejlődést, amit az Allam- és Jog-
tudományi Kar oktatói munkájában a felszabadulás óta, 15 év
alatt, elért.

1945. A Szovjetunió második világháborúban kivívott győ-
zelmének az eredményeképpen hazánk 400 év után visszanyeri
függetlenségét, megteremtődik a lehetőség a népi demokratikus
átalakulásra, a szocializmus építésére. E lehetőség valóraváltá-
sáért a fordulat évéig nehéz harcot vív a komrnunísták vezeté-
sével a dolgozó nép a !belső reakcio és az őket támogató, Ma-
gyarországot szovjetellenes céljaiikra felhasználni kívánó impe-
rialista hatalmak törekvései ellen.

1947-48. A fordulat évében Magyarország a szocialista
fejlődés útjára lép. Most már a szocialista átalakítás végrehaj-
tásáért, a szocialista termelési viszonyok megteremtéséért folyik
a küzdelem. E harc közben fokozatosan, lépésről-lépésre, alakul
ki a szocialista magyar jog, s születik meg a hatály os szocialista
jogrendszer. Miként fokozatos a jogrendszer átalakulása, foko-
zatosan változik meg az egyetemi oktatás tartalma és formája is.
A "kettős hatalom" és a kormánykoalícíó kerszakában a párt

\
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politikájának a kőzéppontjában a hatalom megszerzése áll. A
legfontosabb feladat a fasizmus itt maradt erőinek a felszámo-
lása, a demokratikus forradalom első szakaszának, a polgári de-
mokratikus átalakításnak a végrehajtása, a földosztás, a bankok
állami ellenőrzésének a bevezetése, a stabilizáció megterem-
tése, a bányák államosítása, a munkásegység létrehozása. Ilyen
viszonyok között az egyetemi jogi oktatás rnélyreható átalaku-
lására az 1945-4'7-es évekiben még nem kerül sor. A Karon
zömmel továbbra is a burzsoá jogtudomány művelői adnak elő,
a fasizmus kevésbé nyílt hívei még oktatnak. Nem változnak az
előadásra kerülő diszciplínák, az egyetem hallgatói között nagy
számban találhatók tőkések, földbirtokosok, gentryk gyermekei.
Az idealista filozófia és jogfilozófia oktatása, valamint a bur-
zsoá jogtudomány propagálása jellemzi a Kar tevékenységet.
Mindazonáltal: míként a jogalkotásban és a jogalkalmazásban
a polgári demokratileus átalakulás végrehajtása és befejezése
során már a szocialista átalakulás egyes elemei is megjelen-
nek, ugyanúgy az egyetemi jogi oktatásban is fellelhetők már, a
későbbi évek forradalmi átalakulásának a tartalmi jegyei.

Ez elsőként a hallgatók összetétele megváltozásában észlel-
hető. A 6600/1945. M. E. sz. Tendelet megnyitja az egyetem
kapuit a nők előtt. Ezt megelőzően egyedül a 'I'anácsköztársa-
ság időszakában tanulnak nők a jogi karokon. Ezt azonban -akar
1919-'ben az ellenforradalom -első hónapjaiban megszünteti azzal
a kiragadottan tényszerű, de félrevezető indokolással, hogy még
a jogvégzett férfiak sem tudnak a pálya túlzsúfoltsága-miatt
elhelyezkedni. -

A 42400/1946. V. K. M. sz~ rendelet értelmében a Karon
esti munkástanfolyam ésmunkásszeminárium létesül. Ez az első

"Iépés abban az irányban, hogya Kar hallgatói és ki1hatásában a
magyar gyakorló jogászok szociális összetétele a szocialista át-
alakulásnak megfele'lően megváltozzék. A munkástanfolyam és
a munkásszemínácium egyfelől utóda a Magyar Tanácsköztár-
saság idején létrehozott munkástanfolyarrnnak, másfelől elődje
a délutáni, esti, illetőleg a levelező tagozatnak és a legújabban
bevezetett felnőtt korúak ösztöndíjas rendszerének. Szervezőjük

_az aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . H e b e l t E d e , aki 1919-iflenis már e tanfolyamok beveze-
tésén fáradozott. A tanfolyam, illetőleg a szeaninárium célja biz-
tosítani az államigazgatási és a jogi szakismeretek megszerzé-
sét azoknak a szervezett munkásoknak a számára, akiknek 1945
előtt nem volt lehetőségük a felsőoktatásban (esetleg a közép-
iskolai oktatásban sem) részt venni. A rendelet szerint a tan-
folyamra beiratkozhatott bármely 18. életévét betöltött férfi
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vagy nő, ha az Országos Szakszervezeti Tanács bizonyítványával
igazolta, hogy a tanfolyam elvégzésére alkalmas. A tanfolyam
jogi, illetőleg államigazgatási képesítést nyújtott; két évre ter-
jedt. Az 1260/1947. M. E. sz., valamint az azt kiegészítő rendelet
alapján a rnunkástanfolyam végzett hallgatói minden olyan
állásra alkalmazhatók voltak, amelyegyébként jogi, illetőleg
állarntudományi tudori oklevél megszerzését tételezte fel. Az a
hallgató, aki az első év végén sikeresen. amásodík év végén pe-
dig .legalább jó eredménnyel vizsgázott, hat-hat hónapos idő-
közökben alapvizsgára és az egységes állam- és jogtudományi
doktori fok elnyeréséhez szükséges szigorlatokra és írásbeli ért
kezésre volt bocsátható. A munkásszeminárium hallgatói kőzül
1949-ben 58, 1950-ben pedig 50 személy doktoralt. Ök voltak az
első murskásosztálybelielc, akik a felszabadulás után egyetemi
tanulmányaikat befejezték és jogvégzettséget tanúsító diploma.
birtokába jutottak.

Az egyetemi hallgatóság osztályösszetételének ct megjaví-
tása, főleg a munkásosztály gyermekeinek az egyetemre irányí-
tása igen jelentős lépés volt, míként az. egyetemi társkarok te-
kintetében is a szakérettségi bizonyítvány elnyerését 'Sz0lgáló
tanfolyamok bevezetése (51 600/1948. V. K. M. sz. rendelet).

Az egyetemi jogi oktatásban 'részvevők szamának a szük-
ségletekhez illesztését célozta az, a kormányintézkedés, amely a
nagyüzemi dolgozók átmeneti külön intézmény keretében tör-
ténő jogászképzéséről szól, A 4131/1949. Korm, sz. rendelet létre-
hozta a' Büntetöbírói és Allamügyészí Akadémiát. AZIAkadémia
elvégzését tanúsító oklevél büntetőbírói, illetőleg államügyeszi
tevékenységre jogosított.

A kormánynak ez az intézkedése a szóbanlevőidőszak
egyetemi politikai viszonyainak a helyes értékeléséből folyn Az
akkortájt végző hallgatók jó része ugyanis a kizsákmányolólc
családjaiból került ki. A hallgatók, még inkább a végzett jogá-
szok, szociális összetételének a megváltozása szempontjaból
még jelentősebb a délutáni, esti és a levelező oktatás bevezetése.
Már a munkásszemínáríum létrehozásával kezdetét veszi az ok-
tatásnak az a formája, amely lehetőséget nyújt ·az idősebb kor-

•• ban levő, felelős munkakőrt betöltő, olyan személyek szakmai
képzésére, akik fiatal korukban el voltak zárva a továbbtanulás
lehetőségétől (128/1951. Kortm. sz. rendelet). Az 1949/5D-es tan-
évben .indul meg a délutáni-esti tagozat; ahol a foglalkozásokon
a részvétel kötelező, A tanterv ugyanazt a tananyagot öleli fel,
mint a délelőtti tagozaté. Az idősebbekhez alkalmazkodó didak-
tikai módszerek folytán az óraszám a délelőtti3!4-e, illetőleg
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2/3-a. A délutáni-esti tagozatú oktatás kitűnően bevált, számos
olyan bíró, ügyész, államigazgatási szakember működík ma ki-
emelkedő eredménnyel a gyakorlati jogi. életben, akik az emlí-
tett tagozaton végeztek. Az esti tagozatban való részvétel külö-
nösen fáraszto, tehát nagy munkát, továbbá helytállást követelt
meg azoktól a hallgatóktól, akik munkaídőkedvezményük be-
számításával is napi 6-8 órát dolgoztak, utána 3-4 óra egye-
terni előadást hallgattak és ezek után készültek fel egyetemi
vízsgáíkra. Ez az oktatási" forma az 1954/55-ös tanév elején át-
menetileg megszűnt ; a tagozat beolvadt a levelező oktatásba.
• Az ekként egybeolvadt két tagozat állandóan növekvő ér-

deklődés folytán annyira megduzzadt, hogy létszáma a délelőt-
tiét többször meghaladja. A levelező tagozat hallgatói szánná-
nak az alakulására- nagymértékben kihatott az 1047/1952. sz. M.
T. határozat, amely a Tanácsakadémia létrehozásáról intézke-
dett. A határozat szerint az egyéves Tanácsakadémia elvégzése
után a hallgatók az állarn- és jogtudományi Kar II. évfolyamán
folytathatják tanulmányaikat.

Ime: ezek voltak a főbb szervezeti intézkedések, amelyek
közrehatottak, hogy az állam- és jogtudományi kar a gentryk és
a volt uralkodó, osztályok köréből kikerülő hallgatósága helyére
a munkásosztály, a dolgozó parasztság és az értelmiség legjobb-
jainak a gyermekei kerültek.

A fejlődés másik, az említettel azonos irányban érvényesülő
együtthatója az egyetemi jogi oktatás tartalmának, színvonalá-
nak a megváltoztatása.

1946-1bankerült sor az egyetemi jogi olotatás felszabadulás
utáni elsőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e fo r m j á r a . A 60000/1946. V. K. M. sz, rendelet első-
sorban a vizsgarend. valamint az előadási óraszám tekintetében
hozott változást.

Az első reform eltörölte az államtudományí tudorságot és a
doktorátus elnyeréséhez" megkivánt három; illetől-eg két szigor-
lat helyett négy szigorlatot vezetett be. Az új tanulmányi rend
a szigorlatok sikeres letételén Ikívül zárthelyi írásbeli dolgozat
elkészítését kívánta meg a doktorátushoz.

A tanulmányi fegyelem megszílárdítása tekintetében a sza-
bályzat azonban hallgat. Még tűrt a "mezei jogászság" intézmé- I

nyét és a fakultatív oktatás mellett foglal állást.
Látható, hogy az első reform lényegében csak olyan kérdé-

sek megoldására törekedett, amelyek a megelőző évtizedekben
is felmerültek, s azok megoldása még nem az oktatás szocialista
átalakulását tükrözi.
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e g y e t e m i r e fo r m az 1948-49-es tanévben. Tartalmát a fordulat
évének a társadalmi viszonyai határozták meg.

A. 206 693/1948. V. K. lVL sz. rendelet a jog- éIS államtudo-
mányi karr-okat j o g - é s k ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i karokká szer-
vezte. Az átszervezés folyamán a Közgazdaságtudományi Egye-
tem közigazgatási szaka átkerült a jogi karra. Emellett bevezet-
ték a külön jogtudományi és külön közigazgatástudományi
képzést.

Megváltozott a tamend is: a "politika" című kollégíumot az
"államtan a politikai rendszerek történetével"; - a "jógfilo-
zófia" c. kollégiumot pedig az ,',általános állam- és jogelmélet"
váltotta fel. 'fÚj kollégiumként került oktatásra a "gazdaságtör-
ténet". A tanterv fő jellemzője, hogy növeli a társadalom gazda-
sági viszonyaival foglalkozó tárgyaik számát.

Az említett - formainak mondható - változással szemben
lényeges változást jelentett az egyes tudományágak - elsősor-
ban az eszmei vonatkozásúak - marxista-leninista tartalom-
mal megtöltése. Ennek a biztosítására a Párt kezdeményezésére
a korrrnány olyan marxista jogászokat küldött a Karra, akik
egyébként magas állami, illetőleg pártfunkelót töltöttek be.

Az 1948-as reform változtatott a vizsgarenden is. Megszün-
tette az alapvizsgálkat, kötelező szigorlatí-, illetőleg kollokviumi
rendszert vezetett be. Ennek lényege, hogy minden tarrév végén
o. legfontosabb tárgyakból a hallgató vizsgázni köteles.

A szocialjsta jogi oktatás feltételeit" a h a r m a d i k e g y e t e m i

r e i o r m . biztosította. Ennek érdekében a Párt három alapvető
célt tűzött ki:

1. a marxista-leninista ideológiai oktatás kiszélesítését,
2. a túlterhelés kiküszöbölését,
3. A képzés minőségének, színvonalának az emelését.
A 247/1950. MT sz. rendelet a dékánt teszi a kar e g y s z e m é -

L y e s fe l e l ő s v e z e W j é v é . Ugyane rendelet szerirrt a kari tanács
tagjai a professzorokon, illetőleg a tanszékvezetőkön-kívül a
párt, az ifjúsági szervezet és a Szakszervezet képviselői.

A szervezeti reformmal egyidejűleg a régi jog- és közigaz-
gatástudományi Ika["elnevezés helyett SJ. kar az A l l a m - é s J o g -

t u d o m á n y i K a r e l n e v e z é s t k a p t a .

Alapvető fökollégiumként kerül oktatásra a m a r x i z m u s -

l e n i n i z m u s . E kollégium megismerteti a hallgatókat a nemzet-
közi munkásosztály harcaival, a szocialista állam feladataival és
célkitűzéseivel, a materialista világnézettel, a marxizmus 'alap-
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jaival. A reform azonban nem korlátozódott e vonatkozásban az
említett diszciplina oktatására, hanem megkövetelte a szaktár-
gyak marxista-leninista átértékelését és azt, hogy a szaktár-
gyak' oktatása során is törekedni kell a materialista világnézet
és a marxizrnus-c-Ieninizmus eszméinek a terjesztésére. '

A szocialista jogi gondolkodás elmélyítését kívánta bizto-
sítaniHGFEDCBAa s zo in e t j o g i t á r g y a k oktatásának a bevezetése.

A világ első szeeialista állauna nyelvének és a szocialista
tudomány eredményeinek a megismertetését szolgálja az o r o s z

n y e lv kötelező oktatásának a bevezetése.

A reform megkívánja a jogászképzés g y a k o r l a t i a s s á té t e l é t -

Ennek érdekében bevezeti a praktikumokat. Az első időszakban
még a gyak"orlati foglalkozásokat részben a felsőbb évfolyamú
hallgatók segítik, és az óra, a tananyag, középiskolai módszerek-
kel való, - visszakérdezéset jelenti. A követelmények évről

évre való emelkedése a gyakorlati órák színvonalának az emelé-
sét eredméfiyezte. Minthogy korábban ilyen nem létezett, a Ka-
ron docensi, adjunktusi és tanársegédí állásokat szeeveztek. Ez-:
után a praktikumokat az asszisztencia látja el. A későbbi évek-
ben az asszisztensek a szerosabb értelemben vett oktatói mun-
kán felül bekapesolódtak a t u d o m á n y o s m u n k á b a , s ma a -tudo-
mányos utánpótlás jelentős részét képezik.

. Ugyancsak az oktatás gyakorlatiasabbá tételét biztosítja a
151/1951. N. T. sz. rendelet, amely bevezeti -a 'nyári s za k m a i

gyakorlatot. \

Ez a reform t e s z i k ö t e l e ző v é a h a l l g a tó k n a k a fo g l a lk o zá s o - -

k a n való részvételét.

A 1032/1952.MT sz. rendelet bevezette a Karon az állam-
vizsgát. Az államvizsgát sikerrel letett hallgató oklevelet kap,
amely okleveles jogásszá képesít.

Az újonnan képzett jogászok számára hátrányosnak bizo-
nyult az az intézkedés, amely megszüntette a doktorrá avatást,
mert a korábban végzetteknek továbbra is biztosította a dok-
torrá avatás folytán szerzett doktori cím viselésének a jogát.
Ehhez képest a megjelölés szempontjaból kétféle jogászok mű-
ködtek: a közfelfogás nem ismerte eléggé az említett rendelke-
zést és a jogkeresők nem. fordultak olyan bizalommal az okleve-
les jogászhoz, mint a doktor jogászhoz. (Azonos volt a helyzet
az orvosoknál is.) A megkülönböztetés éppen a szeeialista egye-
temen végzettek számára vált hátrányossá. Ezt felismerve, az
Elnöki Tanács 1956~ban úgy határozott, hogy visszaállítja a jo-
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gászok (egyúttal az orvosok) doktorrá avatását. Doktorrá ava-
tásra 1957. február 8-án került ismét sor.

Jelentőserr emelkedett a tanulmányi színvonal. Az intézke-
dések, az emelkedő vízsgakövetelmények biztosították, hogy
egyre inkább azok kérték felvételüket a Karra, akik kellő hiva-
tástudattal rendelkeztek. Az ilyen évfolyamokon tanuló jobb
hallgatókban megnyilatkozott a tudományos munkára való
készség.
, A tudományos utánpótlás biztosítására irányuló törekvést

mozdította elő aBAdiákkörök létrehozása. Karunkori a diákkörök
egyesületté alakultak. l!:vről évre sor került 1954. óta a tudomá-
nyos diákkörök országos konferenciájára, amelyen e jogi kar
hallgatóin kívül részt vettek a pécsi és a szegedi jogi karok hall-
gatói is.

A diákkörökben mód nyílik alapvető szakirodalornnak a
hallgatókkal való megismertetésére, a hallgatók megtanítására,
hogyan kell a szakirodalmat jegyzetelni és rendszerezni, hogyan
kell egy-egy témakört tudományos alapossággal feldolgozni;
emellett a diákkőr fejleszti a hallgatók vltakészségét, növeli ön-
bizalmat, alkalmat biztosít - többek között - a nyilvános-
ság elötti /helyes fellépés elsajátítására.

A jogászi perspektíva rnegszilárdulását biztosította a
137/195l. MT sz. rendelet, amely Intézkedik az egyetemi hallga-
tók tervszerű munkábaállításáról, e1helyezéséről.

Az egyes állami szervek bizalommal fordultak az újonnan
végzett jogászok felé, s az intézményes elhelyezés biztosítása
folytán megnőtt az érdeklődés a jogászi pálya iránt. Ennek jelei
abban mutatkoztak, hogy szinte évről évre, és ma is, két-három-
szoros túljelentkezés tapasztalhatp. ' .

Az alapvető politikai változások lényegesen kihatottak a
kar hallgatói szociális összetételére.

Az 1956. évi ellenforradalom súlyos ártalmai nem kerülték
ela Kart sem. Egyes - nem jelentős számú - oktatók és hall-
gatók szóval vagy tettel támadtak a szocialísta haza ellen, a szo-
eialista egyetem, illetve annak egyes intézményei ellen. Többen
addig elfojtott, osztályhelyzetükból fakadó érzelmeiket engedték
szabadjára. azokat tettekben, gaztettekben fejezték Ild, mások
Vanban parasztjaiként az őket Iáncaiktól megszabadítókkal fOT-
dultak szembe - földesuraik parancsára.

November 4-e a ködös szemeket csakhamar látókká tette.
A Párt útmutatása és a proletárinternacionalizmuson alapuló
testvéri segítség volt a rend helyreállításának alapja. A Kar
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megszabadult, másfelől megszabadította magát a bűnőzőktől, a
tévelygők számára pedig a tanulásban, az oktatásban, a tudomá-
nyos "munkában való részvételt - biztosította. A nehézségek le-
küzdése a felettes szervek segítségével, az elvhű, a szilárd ele-
mek közreműködésével csakhamar megtörtént.

A legujabb fejlődés abban az irányban hat és azt a célt szol-
gálja, hogy a képzés színvonala emelkedjék.

A 855/1958. MM sz., az új egyetemi tantervről szóló és az
1957/58/59. években megjelent utasítások megváltoztatták a jogi
karon a tanulmányi rendet. E szerint a nappali tagozaton a ta-
nulmányi idő az 1957/58-tól beiratkozó hallgatókra kiterjedő
hatállyal öt év. .

Az új tanterv lényege: az államvizsga tárgyait képező disz-
ciplínákból a hallgatóbaz egyes évfolyamok végén kollokviumot,
az államvizsga tárgyát nem !képező díszcíplmákból pedig szigor-
latot tesznek. Félévben (a tanév végén akár kollokviumra, akár
szigorlatra kerül sor) szorgalmi kollokviumot tehetnek.

A kötelező órakereten belül a hallgató érdeklődési körének
megfelelően fakultatív kollégiumokat is köteles hallgatni és kö-
teles azokból kollokválm.

A hallgatónak a praktikurnokon, illetőleg a szemínáriumo-
kon végzett rnunkáját osztályőzni kell.

A gyakorlati képzéseredményesebbé tétele érdekében a IX.
és X. félévben különféle munkaágazatokban (ügyészségen, bíró-
ságon, államigazgatási szervnél, vállalat jogi osztályán) heti 28
órás foglalkozáson vesz részt a hallgató.

A színvonalasabb felkészülés, az egyes anyagrészek átfogó
ismerete érdekében a szigorlatí tárgyakból a szígorlatokat lehe-
tőleg egy napon kell letenni. Az államvizsga tárgyai közé a gya-
korlati munkára felkészítést előmozdítandó az eljárási jogok is
felvétettek.

A folyamatban levő legujabb oktatási reformmunkálatok
irányában hatnak a jogi oktatási módszerbeli és tartalmi -:-
most ismertetett - rendelkezések ..

Szólnunk kell még az oiktatással összefüggő egyes felada-
tainkról.

Karunk !kötelessége, hogy ne csak jogászokat, hanem korn-
munista jogászokat képezzen. illetőleg kommunísta szakembere-
ket nevelj en. Meg kell tehát ismertetni a hallgatókat a mar-
xista-materialista vílágnézettel, s ki kell alakítani ilyen gon-
dolkodásukat. A jogászok tekintetében politikai követelmény,
hogy ne csak szimpatizáljanak a népi demokratikus államrend-
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del, hanem magukat aktív híveinek valló és ennek megfelelően
dolgozó emberek legyenelk. Ennek elérése nemcsak az egyetemi
oktatók feladata, az oktatási munka számíthat a társadalmi szer-
vek, közöttük elsősorban a KISZ tevékenységére. A politikai
képzés és a szakmai képzés összhangját önálló politikai gazda-
ságtani, filozófiai és később tudományos szocializmus tanszék
jelentősen mozdítja elő, a szakkollégiumi rendszer helyes for-
mája is ilyen hatással kecsegtet. Fokoznunk kell az elmélet és
a gyakorlat egybekapcselását. Természetesen sohasem és se-
mennyit sem engedve prakticista igényeknek. Helyeseljük a
gyakorlatban dolgozó - elméleti, illetőleg oktató munlkára ki-
emelkedően alkalmas - jogászoknak az oktatásba való bevoná-
sát, a kari oktatóknak gyakorlati munkára kölcsönzését, a spe-
ciális kollegiumok körének további bővítését, egyes, eddig még
nem oktatott diszciplínák, például a nemzetközi magánjog, a
kriminálpszichológia stb. bevezetését.

A Kal!' feladata elsősorban az új jogásznemzedék képzése,
ami túlnyomó részt gyakorlati szakemberek kialakítását jelenti,
- a jogi tudományos utánpótlás nevelésének a tennivalói lénye-
gesen ikisebb letszámra derjednek. A tudományos munka első
szint je, "általános iskolája" éppen a tudományos utánpótlás
nevelésevel van összefüggésben; a diákkörök feladata a jóképes-
ségű hallgatókban a tudományos munka iránti szerétetet fel-
l\eHeni, őket az anyaggyűjtés rnódszertanába bevezetni és is-
mertté tenni számukra az alkotó rnunka örömét. Ez a tevékeny-
ség még az oktató-nevelő munkával van a -legszorosabb kapcso-
latban és a tanrendi foglallkozások kereteit alig-alig lépi túl.

A tulajdonképpeni tudományos tmunka a kar tagjainak >-

az általuk oktatott diszciplinák továbbfejlesztésére irányuló -
többrétü tevékenységében fejeződik ki.

A magyar jogtudomány nem a felszabadulást kővetően jött
létre. A 'reformkor óta beszélhetünk olyan magyar jogi tudomá-
nyos munkáról, ami a kor társadalmi viszonyai szerint értékel-
hető eredményekkel járt. A történeti kategóriák tartalmának

, ismerői jól tudják, hogy az a jogtudomány, amit 1945-ig haladó
vagy retrográd tudósok - közöttük a kar régi vagy régebbi
oktatói is - műveltek, burzsoá jogtudomány volt. 'I'artalmát,
tendenciáját a magánfulajdon szentsége elvének gyakorlati
alapjára épített ideológia határozta meg. Bármely ágazat intéz-
ményeinek a kialakítását segítette, vagy a létrejötteket magya-
rázta, avagy alkalmazásuk metodikáját finomította, mindigés
kivétel nélkül a magántulajdonosok érdekei érvényesülési útját

63



egyengette, ebből pedig világosan kővetkezik, hogy mindezt a
dolgozók igazával. .emberi érdekeivel, sőt nagyon gyakran lét-
érdekeivel szemben tette.

A felszabadulás után - talán szabatosabban a fordulat éve
után - ennek a tudománynak nem átfonmálására, hanem meg-
semmisítésére került sor. Helyét a más fajta, más minőségű, az
új, a magasabbrendű tudomány, a szocialista jogtrudomány
foglalta el. Aligha lehetett volna akárcsak követni, még kevésbé
segíteni a társadalmi fejlődést, ha ez új tudomány művelése
érdekében az alapkutatásokat, azaz mindent előlről kellett volna
kezdeni. Abban az időben már mintegy .30.év óta létezett a vi-
lag első szocialista állama, a Szovjetunió, kézenfekvő volt jogtu-
dósai munkálkodása, tudományos eredményei megísrgerésének a
szüksége. Az első lépés tehát a szovjet jogtudomány elméleti té-
teleinek és a szovjet jogalkotás gyakorlati tapasztalatainak a
megismerése és az elemzése volt, amit a szocialista magyar jog-
tudomány alapjainak a lerakása érdekében kellett megtenni.
Ez megtörténvén - erre az alapra épült a marxízmus=-leniniz-

. mus ismeretelméletének elveke támaszkodva és fokozatosan I

fejlődő szocialista magyar' jogtudomány.
E tudomány megteremtésében jelentős része van ősi egye-

temünk Állam- és Jogtudományi Karának.
A szeeialista átalakítás legkezdetén az állam- és jogtudo-

mányok művelői változatlanul ugyanazok voltak. Két csoportra
oszthatók: az egyik csoport az olyanoké, akiknek a köteléke a
régi uralkodó osztályokkal elszakí1Jhatatlan volt és akik ennél-
fogva az új állam és az új jog kérdéseinek a tudományos műve-
lésére (sőt a felsőoktatásban való részvételre is) teljesen alkal-
mátlanoknak bizonyultak A másik csoportbelieknek az osztály-
kötöttsége lazább volt, a bekövetkezett társadalmi változást
legalábbis érdeklődve és nem ellentétes előjellel fogadták. Ké-
pesek voltak valamelyest lernérni a hirdetett igazságoknak az
értékét és még akkor nem finomművűsaját mérlegeik mutató-
jának az irányát követve is alkalmas kísérletet tettek tevékeny-
ségük átállítására. Indokolttá vált tehát számukra megfelelő
segítséget adni, Iétszemléletük, világnézetük átformálására. Az
állam- és jogtudományok művelői vonatkozásában ~ e tudo-
mányok felépítményi jellege miatt - az utóbb említettek köre
a csekély kisebbséget jelentette. Ennélfogva az új állam- és jog-
tudományt művelőiket - jelentős részben - új emberek köré-
ből kellett kíalakítani, olyanokból, akik a szocializmust tekin-
tették bázisuknak, akik a marxizmus-leninizmus alapkérdései-
ben már műveltek voltak és tételes jogi felkészültségük szín-
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vonala is megfelel. Ezek kőzőtt - természetszerűleg - csak ké-
vesen voltak teljesen járatosak az állami és a jogi kérdések tu-
dományos művelésében.

Az új magyar szocialista állam- es jogtudomány és az
ugyanilyen felsőoktatás érdekében jogtudósok átneveléséről és
új ,jogtudósok neveléséről kellett gondoskodni.

A kétirányú feladat megoldására irányuló rnunka során ki-
derült, hogy azok is, akik bár számos feladat ellátására alkal-
masakká lettek, alig voltak képesek megváltoztatni a burzsoá
szernléletüket, esetleg polgári radikális nézeteiket. Ez az érté-
kelés különösen meggyőző, egyben sajnálatos bizonyítékhoz ju-
tott az 1956. évi ellenforradalom időszakában. Egyúttal nagyon
jólesően kell hangsúlyozni, hogya Kar tagjai között napjainkig
megmaradt régebbi jogtudósok értékelése - éppen munkáik
alapján '..- az előbbitől, az általánostól, eltérő. Az ő eredményeik
nem kevesek .•Tudományos tevékenységük szerves része a szo-
eialista magyar állam- és jogtudomány folyamat os fejlődésének.
Még további erőfeszítéseket, marxista-Ieninista szaktudományt
eredményeznek. Ez egyébként a Kar által kifejtett tennivalók
sorában előkelő ranghelyü.

A tudomány területénBAújabban m űködni kezdett nem zedék

eredményei írnmár jelentősnek mondhatók. A magyar szocia-
lista állarn- és jogitudomány a szeeialista országok viszonylatá-
ban méltó helyet vívont ki és ez nem kis részben az ő munká-
juknek gyümölcse. '

Az utolsó másfél évtizedben kemény harcok eredménye-
képpen lehetett előrejutni. A burzsoá nézetek megszokás ered-
ményezte lenyűgöző hatását kellett semlegesíteni. E harci tevé-
kenységgel párhuzamosan vagy aközben kellett gondoskodniok
a magyar szocialista állam- és jogtudomány fundamentumaról.
Ugyanőrájuk hárul a tudományos munka feladatai közepette a
gyakorlati állami munkában, a szervezésben, az új jogszabályok
megalkotásában, a jogalkalmazásban és az elvi jogértelmezés-
ben való részvétel.

A sajátos körülmények folyománya, hogy a kutatási ered-
mények nagyobb részükben egyes részleteredményekként jöt-
tek létre. Megjelenési formájuk eleinte rövidebb lélegzetű pub-
likációk, cikkek, tanulmányok. Nem hiányoznak a szenvedélyes
viták sem; ilyenek voltak például: a jog konstans elemeiről ; a
gazdasági .jog problémájáról; a törvénykezési jogágazatról; a
haladó hagyományok fogalmáról tartottak. A sokrétű és keve-
sekre (háruló megfeszített munka nemigen tette lehetővé
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monográfiák nagyobb számban való megjelentetését; ezt a kÍ-
vánatos tudományos produkciót akadályozta továbbá a felső-
oktatás céljait szolgáló, különösen sürgőssé vált írásbeli tan-
anyag: az egyeteuni tankönyvek, jegyzetek megírása. Teljesen
újat kellett alkotni. Az új társadalmi alap a teljesen új, az alap-
vetően más jogot hozta létre, és ha bizonyos formák tartalmu-
kat túl is élték, a lényeg alapvetően megváltozott, anert a régi
használhatatlanná vált. Azt is ki lehet rnondani, hogy' nemcsak
a természettudományokihoz képest volt az új alkotásának a

.Rövetelménye az állam- és jogtudományok vonatkozásá:ban
nagy, éppen ezért kel1ett az ifjúság nevelésévei közvetlen össze-
függésben álló oktatási célok szolgálatát elsősorban vállalni.

Tapasztalni lehet, hogy az egyetemi írásbeli tananyag,
jegyzetek, tankönyvek csaknem valamennyie kézikönyveket is
pótol és egyes részeikben a !monografikus feldolgozás jegyeit
viselik.

Helytelen lenne azt hinni, hogy az ilyenfajta - nézetünk
szerint kényszerű megoldás - a tankönyvek használhatóságát
fokozta. Tisztában vagyunk azzalv-hogy tankönyveknek a kris-
tályosodott, az általános an elfogadott tudományos tételeket kell
közvetíteniök.; hogy az elfogadásra ajánlott új kutatási eredmé-
nyek tere és lelőhelye nem elsősorban a tankönyv, hanem leg-

. inkább a monográf'ia, mégis az egyetemes célok megközelíté-
séhez felhasználható eredmények születtek <! vázolt módon.

A burzsoá szemleletnek megfelelő egyetemi tankönyvkészí-
tés tudománytalanságát szellemesen bírálta - ahogy mondani
szokás: belülről-HGFEDCBAB ö r n e , a nemettörténeti iskola egyik régebbi
reprezerrtánsa. '

R a u m e r t gúnyolva írta, hogy két nérriet arról vitatkozott,
vajon hol van Magdeburg; Az egyik szerint az északi sarkon, a
másik úgy vélekedett, hogy a déli sarkon. A vita közben megér-
kezett R a u m e r és így szólt: "MagdebUl"ghin cs az északi sarkon,
nincs a déli sarkon, Magdeburg az egyenlítőn van".

Szocialista tankönyvírásunk - sajátos fejlődése folytán -
előbbrevívő, tudományos eredményekhez jutott éppen helyen-
ként polemikus tartalmával. -Vannak ugyanis olyan esetek, ami-
kor a tudományos igazság valóban valamelyik póluson van.

Mindezek ellenére meg kell ragadni az alkalmat, hogy a
monografikus feldolgozás szükségét .mínden másra tekintet nél-
kül m~ már kiemeljük és azok némelyes hiányát megállapítsuk.

Legyen szabad, miként a' jogi oktatás vonatkozásában, is
tettük, a tények és számok, bár hűvös, de éles logikáját felhasz-
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nálni az eredmények elérésére vonatkozó állítások alátámasz-
tására.

A tárgyalt időszakban a legfontosabb, az alapvető egyetemi
diszciplinák oktatása már tankönyvek segítségé vel történik. E
tankönyvek szerkesztői, szerzői vagy legalább társszerzői- ka-
runk profeszorai. A Nemzetközi jog, a Magyar munkajog, a Pol-
gári eljárási jog, a Büntetőjog, az Allamjog, az Egyetemes állam-
és jogtörténet, a Római magánjog története és még több más
jogág anyagát felölelő tankönyveink közkézen forognak. Jelen-
leg több nyomdai előállítás alatt van. Száz. kötetet jóval meg-
haladó, többségükben igen színvonalas egyetemi jegyzet hagyta
el- a sajtót, amelyek szerzői és szerkesztői között Karunk pro-
fesszorai, docensei - a Kar terjedelménél fogva - a munka
nagyobb részét végezték.

A hangoztatott elmaradás ellenére jó néhány monográfia
is megjelent. Azokról szólunk, amelyek szerzői Karunk oktatói.
Ezek: egyes jogágazatok felszabadulás utáni történeti fejlődését ;
új intézményeink, például: a tanácsok munkájának az elemzé-
sét; szocialista alkctmánytörvényünk magasszíndű ikifejrtésm; az
újtípusú jogügyletre: a tervszerződésre vonatkozó általános
érvényű elveket; a megváltozott társadalmi Iétünk sredmé-
nyezte új szemléletet a kártérítés vonatkozásában; a mezőgazda-
sági termelési szerződéseket ; a háztáj i gazdálkodást; az újfaj ta
földtulajdont és egyik, a Kossuth-díjjal is jutalmazott, jogelmé-
leti kérdéseket választván témául, kiemelkedő tudományos
eredményeket tartalmaznak.

Legrégibb tudományos folyóiratunk a Jogtudományi Köz-
löny, továbbá az Állam ésTgazgatás, a Magyar Jog, az MTA
Állam- és Jogtudományi Intézetének az Értesitője, a tudomá-
nyos publikációk olyan fórumai, amelyek szerkesztöbizottságai-
ban, szerkesztőségeiben és szerzői körében egyetemünk Allam-
es Jogtudományi Karánaik tudományt művelő dktatói létszám-
ban és tartalomban rnéltán említhető tevékenységet fejtenek ki.

A nyomtatásban megjelenés a tudományos tevékenységnek
bizonyos, nem kicsinyelhetö értékmérője. Ezért lehet talán pél-
daként arra hivatkozni, hogy a Jogtudományi Közlöny hasáb-
jain 1959-hen megjelent 77 puhlíkációból 23-at a Kar profesz-
szorai, docensei, illetőleg asszisztensei készítettek. Ugyanebben
az időszakban az Aliarn és Igazgatásban publikált 54 tanul-
mányból 13 Karunk oktatóinak a munkája és a Magyar Jog -
elsősorban a gyakorlatot közvetlenül szolgáló folyóirat - ha-
sábjain megjelent cikkek 12%-a alatt van kari szerzőnek a neye.
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Számos olyan tanulmánykötet jelent meg, elyek szerzői,
szerkesztői sokszor többségükben, a Kar oktatói. Legyen szabad
a "Magyar Tanácsköztársaság állama és joga", a "Magyar Ta-
nácsköztársaság pénzügyi rendszere", "Az adózások alapkérdé-
sei". círnűeket példákként emliteni.

A Kar kiadványai, amelyeknek a megjelentetéseben tőrek-
véseinlk: ellenére nem tudtunk kellő eredményt elérni, mégis
haladást tanúsítanak.

1953-ban jelenik uneg "Tanulmányok az állam és jog kérdé-
sének köréből" címmel az első kötet; 1958-ban "Tanulmányok a-

Horthy-korszak államáról és jogáról" feliratú második mű, ami
már a legújabb, tehát legfiátalább tudós generáció tudományos
eredményeit tükrözi. 1959. év végén az egyetemi Annales jogi
kötete 17 jelentős tanulmányban ad számot más államok nyel-
vén a külföld számára az állam- és jogtudományok körében el-
ért egyes eredményekről. Ennek az évnek az elején jelent meg
első ízben újból a Kari Acta. A két évvel ezelőtt elhúnyt Kos-
suth-díjas jogtudósunk, dr. Marton, Géza civiljogi kutatásaitól
inspiráltan készített és emlékkönyvtbe szánt tanulmányok a do-
logi feltételek kedvező alakulásátólfüggő publiíkálásra várnak.

Nyomdakész állapotban van a termelöszövetkezetí gazdál-
kodással összefüggő, fejlődésünk jelen szakaszában különösen
izgalmas problematika kifejtését célzó tanulmánykötet.

Az elefántcsont toronyból a termékeny földre történt leköl-
tözés tanúsítja, hogy egyéb tudományos és tudománynépszerű-
sítő Iolyóíratok ihasábjain is jelentős számban találkozunk a kari
tudományos munka helyesen megrajzolt profiljába tartozó
eredményekkel. Ilyenek a Filozófiai Értesítő, az MTA Közle-
ményei, a Magyar Tudomány, a Magyar Jogász Szövetség szá-
mos kiadványa, a Rendőrségi Szemle, a Felsőoktatási Szemle, a
Valóság, a Századok és i. t. A legutolsó öt év alatt kízárólag a
Kar aktatóinak a tollából - ide értve a brossurákat - csaknem
400 tanulmány és közel félszáz bel- és külföldi könyvbírálat,
recenzió jelent meg. .

Országos és nemzetiközi tudományos konferenciák refe-
rensei, raportőrjei között Karunk oktatóit megfelelő számban
találjuk.

Egyre élénkebb visszhangúak és számottevőbbek a nemzet-
közi méretekben tartott ikollokviumokon, konferenciákon és
kongresszusokon a Kar oktatói által kifejtett nézetek. Sikeres-
nek mondható, habár csak kezdeti az a tevékenység is, amely
nyugati tudósok !között, sőt egyes nyugati államokban a békés
együttélés politikájanak a jegyében, ideológiai koncessziók
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nélkül, a legfejlettebb állarn- és [ogtudománynak, a szocialista
állam- és jogtudománynak a tételeit terjeszti és az oppozícióval
egyre áthatolhatatlanabb vértezetben polemizál. Példaként em-
líthető a legutóbbi varsói konf'erencia a szocialista törvényes-
ségről, az A. 1. J. D. római kongresszusa, a strassbourgi kollok-
vium a társadalom büntetőjogi védelméről és a trninap lezajlott
előkészítő értekezlet Rómában a közlekedés körében elkövetésre
kerülő bűncselekmények tárgyában.

A tudományos rninősítések kard viszonyszámaiból követ-
keztetésekadódnak : kis számban vannak a professzorok között
a tudományok doktorai.

A kifejtett értékelés. az alátámasztast szolgáló adatok -
véleményünk szerint - egyfelől igazolják a Kar oktatói által
végzett széleskörű, eredményesnek nevezhető tudományos tevé-
kenységet, amelynek a körébe a nagy körültekintést és felké-
szültséget igénylő fundamentalis kódexek készítésében való
közreműködés is tartozik, másfelől igen nagymérvű oktatói,
kutatói-alkotói terhelést bizonyítanaile Már szó volt arról is,
hogy milyen mértékben vált ez a terhelés a monografikus fel-
dolgozasok akadályozójává, anélkül, hogy a tudományos ered-
mények, ha más formában is, de alacsonyabb szintűek lennének.HGFEDCBA
É p p e n e zé r t i n d o k o l t l e h e t a tu d o m á n y o s fo k o za to k m e g í t é l é s e

s ze m p o n t j á b ó l a t é n y l e g e s h e ly ze tn e k m e g fe l e lő e n a tu d o m á -

n y o s m u n k a é r t é k e l é s é t a m e g je l e n é s i fo r m á tó l fü g g e t l e n í t e n i

é s e v o n a tk o zá s b a n ú j n é ző p o n to t e l fo g l a ln i .

A Kar 13 jelenleg kinevezett profeszora . közül 1 akadé-
mikus, 3 doktor. a többi 9 kandidátus. A 13 kinevezeet ,do-
cerrs közül Iü-nek van kandidátusifokozata. A docensek úgy-
szólván egytől . gyig az újonnan felnőtt tudósgeneráció repre-
zentánsai.

A Kar 17 adjunktusa közül egynek kandidátusi fokozata
van és a többi :-- csaknem kivétel nélkül - aspiránsként disz-
szertációján' dolgozik. A tanársegédek között még igen kevés az
aspiráns. Többségük még csak közelít a tudományos munkának
ahhoz a szintjéhez, amely az aspiranturára bocsátás iránti ké-

relrnet megalapozza.

A Kar oktatói !közül többen szakágazatuknak megfelelően
részt yesznek legmagasabb szintű állami szervek kollégiumai-
nak, tudományos tanácsainak a rnunkájában. Kiemelhetők a
Felsőoktatási Tanács, az Igazságügymímsztértum Kollégiuma,
a Legfőbb IIgyészség Tudományos Tanácsa, a Legfelsőbb Bíró-
ság Büntető/ Katonai és Polgári jogi Kollégiumaí.
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A már említett alapvető kodifikációs munkában részvétel
értékeléséhez tartozik az a tény, hogy többen részt vettek a
Polgári Törvénykönyv kimunkálását végző kormánybizottság
munkájában (a tevékenység elismerése kormánykitüntetésekben
is kifejezésre jutott), a másik nagy kódex, a Büntetőtörvény-
könyv ugyancsak a Kai' egyes oktatóinak a közreműködésével
készül; ugyanez a helyzet az új Munka Törvénykönyv tekinte-
tében, valarnint az államjogi és államigazgatésí kodiffkácíós
kormánybizottsági működés vonatkozásában.

Világos, hogy éppen ez a fajta magas szintű tevékenység a
tudományos munkában és a gyakorlati életben egyaránt nélkü-
lözhetetlen kapcsolatok jegyében megy végbe, különösen nagy-
mértékben mozdítja elő a tudományos tevékenység tartalmi'
fej lődését, arra a való élet termékenyítő erejével hat.

A KaT oktatói, éspedig nemcsak az akadémikusok vagy
akadémiai doktori fokozattal rendelkezők, hanem a kandidatu-
sok is, a részvevők többséget alkotván, működnek közre az MTA
jogtudományi és pszichológiai bizottságainak a munkájában. Az
elméleti tevékenységen kívül tudomány-szervező munkát is fej-
tenek ki. Azonos a helyzet a Magyar Jogász Szövetség Tudomá-
nyos Tanácsa és tudományos szekcíói tekintetében. A József
Attila Szabadegyetem ugyancsak megnyilatkozási fórum, a Ma-
gyar Szovjet Baráti Társaság Jogtudományi Szakosztálya, a
Hazafias Népfront, a TIT és a Béketanács ismeretterjesztő,
tudomány terjesztő gárdájaban egyaránt tevékenykednek a Kar
oktatói. .'

Külön kell szólnunk a felszabadulást követően tudományos
pályám lépett fiatal oktatókról. tudományos dolgozóktol. Ok a
szeeialista fejlődés folyamatában kezdték tudományos tevé-
kenységüket. Nincs ok elégedettenségre. Kandidátusi disszer-
tációik egymás után nyomtatásban jelennek meg. Az eddig em-
lítettek igazolják, lhogy a tudományos rnunka elért eredményei-
ben e fiatal oktatók tevékenysége is jelentékeny. Az.ő marxista
ismereteik szenvedélytöl áthatott folyamatos fejlesztésével
együtt a tudományos elmélyülés, a tudományos módszerek töké-
letesítése, amire kitartóan törekednek. munkájuk tudományos
színvonalának nagymérvű emelését fogják óhajtottan nnihama-
rabb eredJményezni.

Hozzá fog ehhez járulni a szocialista tudományos, légkör
fokozottabb kialakítása, az elvtársi segítés és ösztönzés és az idő-
sebbek megfélelő példaadása.

A ikarl tudományos munka elemzése arra is kötelez ben-
nünket, hogy vizsgálat tárgyává tegyük, vajon szocialista állam-
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és jogtudományunk fejlődésének alapkérdéseit érintő problé-
mák megoldásahoz mennyíben jelent a kialakult és folyamatos
'tevékenység megfelelő hozzájárulást. Meg kell állapítanunk,
hogy szükség van a fundamentális témák előtérbe helyezésére. a
hellyel-közzel jelentkező ötletszerűség kiküszöbölésére, a kellek-
tív kutatási módszerek jobb kialakítására, a fokozottabb terv-
szerüségre. .

A tudomány-szervezés új iránya e vonatkozásban is meg-
oldáshoz fog bennünket juttatni.

Ez az előrelépés a gyakorlati munka színvonalának az eme-
lésén kívül a jogi felsőoktatás eredményességének esetleg ug-
rásszerű változását jelenti majd.

Ebben a tekintetben igen fontos, különös jelentőségű a Ma-
gyar Forradalmi' Munkás-Paraszt Kormány 2600/1960. számú
határozata, amely tudományágunk szempontjából is meghatá-
rozta azt, ami köré a magyar állam- és jogrendszer fejlesztésére
irányuló kutatásokat tömöríteni kell.

Eszerint "a magyar népi demokrácia állam- és jogfejlődé-
sének alapkérdései" és "a magyar államigazgatás fejlesztése" a
két főtémapont. Az ún. komplex-témáJk egészítik ki az említet-
teket. Ilyenek "a gazdasági vezetés szervezeti kérdései", "a Ta-
nácsköztársaság társadalmi, gazdasági és államrendszerének
komplex feldolgozása", "a Horthy-korszak gazdasági és állam-
rendszerének a komplex feldolgozása", nem különben a pszicho-
lógiai kutatások elnevezésű témacsoportból "a búnelkövetés
pszichológiai tényezői".

Talán nem lehet elfogultnak tekinteni azt a nézetünket,
hogy az elmúlt másfél évtized kari tudományos munkáját a
fogyatékosságok már megtörtént felvázolása mellett pozitíve
értékeljük. .

Az alkalom igényelte szemszögböl történt kifejtés létjoga
mellett nem szabad hangsúlyos említés nélkül hagynunk, hogy
az egyes jogi tudományterületek karunkori kívüli művelői, az
MTA Allam- és Jogtudományi Intézetének munkatársai, a pécsi
és a szegedi tudományegyetemeik állarn- és jogtudományi karai
tanszékeinek professzorai, docensei és egyes asszisztensei
együttműködése, gyakran kezdeményezése nélkül, el sem érhet-
tük volna, talán meg se közelíthettük volna tudományos ered-.
ményeinket. (Egyebekben kézenfekvő, hogy a referátum tárgyát
ezúttalHGFEDCBAn e m tévő, - említett - társintézmények önálló tudo-
mányos eredményeit Egyetesnünk érintett fakultásának a mun-

kassága nem szorrtja háttérbe.)



Az alapvető feladatokat: a jogi oktatás szocialista szellemű
átszervezését, a hallgatók összetételében, az előadott díszcipli-
nák tárgyában, tartalmában, szellemében elvégeztük. Számunk-
nak és súlyunknak megfelelően részt vettünk az állam- és jog-
tudomány művelésében és személyi, valamint tárgyi tekintet-
ben egya-ránt hozzájárultunk az állam- és jogtudomány széle-
sebb mederben történő művelése alapjának a kialakításához.

Nem tévesztjük, mert nem téveszthetjük szem, elől, hogya
következő periódusban (nehéz megmondani, hogy ez ismét 15,
10 vagy annál kevesebb év lesz-e) a mérce jóval magasabbra
kerül. Már nem a szocialista jogi oktatás megszervezése, hanem
annak a továbbfejlesztése a feladat, a kezdet, a növekedés ne-
hézségei mögöttünk vannak. Immár nem a szocialísta állam- és
jogtudomány alapjainak a lerakása a feladat. :

Elöttünk: az egyetemi oktatás továbbfejlesztése, a szocia-
lista jogrendszer teljes kiépítését szolgáló kodifikáció, a törvé-
nyesség további megszilárdításához, a jogalkalmazás túdomá-
nyos alátámasztásához hozzájárulás feladata.BA

Válla ljuk!

HORVA~H pAL egyetemi docens:

Haladó ifjúsági m ozgalm ak Egyetem ünkön

a XX. században

A szellemi élet, a tudományok rohamos fejlődese idején az
emberi értelem kifejlesztésére hivatást érző nevelő tevékenysé-
gét szükségképpen az emberi haladásra irányuló törekvés hatja
áto Az egyes tudományág meglévő eredményeit gyűjti és alkal-
massá teszi a továbbításra, soha sem hiszi; hogy konklúziói le-
zártnak tekinthetők, de a legtökéletesebbre törekszik, amivel az
előrehaladás útjainak keresésére ösztönzi az új generációkat. Ez
a nemes emberi törekvés kimulhatatlanul hat, előremutat és
inspirál, mégis korától soha el nem szakítható. A kor, a társa-
dalom, a fennálló viszonyok sürgetik vagy akadályozzák, kény-
szerítik vagy éppen lehetetlenné teszik a haladás útjának eléré-
ét. A korszakalkotó tudományos eredményeket nagy gondol-

kodóink nevéhez tapaszt juk , s gyakran megfeledkezünk az em-
beri értelem fejlődésének névtelen hőseiről, akiket a költő sza-
vai szerint "Gegen Dummheit kampfen Götter selbst vergebens"
(Schiller). Megfeledkezünk azokról, akik a tudatlanság leküzdé-
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sének szentelték életüket, akik az, idejétmúlt tanítások, a hamis
illúziók megsernrnisítésén fáradoztak.

Ebben a küzdelemben - Egyetemünk története folyamán
- mód felett változatos epizódok rajzolódnak ki. Progresszív és
retrograd tanítások, a múlt szellemi öröksége és az új útkeresés
csaptak össze, míközben a haladásért folyó küzdelem gyakran
bölcsőjét lelte a katedrán, avagy az egyetemi ifjúság körében.
Máskor a nemzet egészét foglalkoztató társadalmi problémák,
a haladó és reakciós osztályok küzdelme lépte át az, Egyetem
falait és az egymással szemben állók csatasorába szólította az
egyetemi ifjúságot. Szeros szálak fűzték az egyetemi ifjúsághoz
főként a haladó értelmiséget. Az Egyetem szellemi viharaiban
megedzett generációk. új erőkikel táplálták a haladó értelmiség
sorait és időnként e kapcsolatból fakadt az a helyzet, hogy a
szellemi élet egészére kiható harcok középpontjává vált az
Egyetem. Az egyetemi ifjúság körében fokozottabban érvénye-
sült a nemzet bajain történő aggódás, az új forradalmi eszmék
iránti vonzódás. A haladó eszmék felébresztették az ifjúságban
szunnyadó törekvéseket. Elegendőnek bizonyult csupán az el-
érhető új lehetőségek, az anyagi és szellemi felemelkedés útjá-
nak megjelölése, hogy az egyetemi ifjúság haladó erőit felsora-
koztassa. Egyetemünkön hagyománya volt a társadalmi forra-
dalmak előkészítését szolgáló eszmék kialakításának, a nemzeti
függetlenség ügye melletti kiállásnak és a pólgári haladásért
folytatott harcnak. Az egyetemi ifjak fiatalos lelkesedéssel csat-
lakoztak a modern. tudományosságot meghirdető professzorok-
hoz, elszánt hittel ragaszkodtak az ész, az emberi humanizmus
és az igazság győzelemre juttatásához. A tömegeiben is, egyre
növekvő egyetemi ifjúság ilyen módon aktív tényezővé vált a
haladás és a reakcio között, folyó harcban.

Egyetemünk évszázadokra visszanyúló története folyamán
természetesen nem állítható, hogy az egyetemi ifjúság egysé-
gesen sorakozott volna fel a haladás mellett. A tudás megszer-
zésének lehetősége 'századokon át az úri osztályok privilégiuma
volt, a haladó tudományok terjedését mesterségesen akadályoz-
ták és megfizetett tollnokok hirdették katedrákról az urak or-
sságának megíngathetatlanságát. A dolgozó osztályok tehetsé-
ges fiataljait pedig anyagi és társadalmi kerlátok tartották távol
az egyetemtől. A tudós, aki ilyen viszonyok között is felküz-
dötte magát és nemzetközi elismerést nyert, idehaza kevés meg-
becsülésre számíthatott, Ady szavával élve "a honi rozsda
megfogta, megette". .



Ilyen körülmények között az egyetemi ifjúság már korán
felíamerte azt, hogy a társadalom égető problémáira alig kap-
hat megfelelő feleletet tanáraitól. Lázasan keresték azokat a
műveket, arnelyektől tanáraik törekedtek távoltartani őket. Ke-
restek a kapcsolatokat az újratörö politikai irányzatokkal és
ébren tartották az elbukott 1848-as forradalom emlékeit. Sorai-
kat mégis szüntelen megosztották a szellemi tisztázatlanság, az
ifjúság körében is ható társadalmi ellentétek és sok más té-
nyező. Az egyetemi ifjúság haladó törekvései szinte minden
esetben szembekerültek a birtokos osztályok érdekeit szolgáló
kultúrpolttikával. Megmozdulásaikat gyakorta az Egyetem
falain kívül rekesztették, a haladó eszmékért harcoló ifjúsági
szervezeteket pedig csirájában lehetetlenné tették.

Az Egyetem szellemi életének fejlődésében jelentkező érté-
kes haladó nnomentumok összegyűjtése ezért nehézségeket is
támaszt. Olyan feladat ez, amely nem egy ember testére van .
szabva. Az egyes tudományágak közvetítésére rendelt oktató
szükségképpen visszatekint a tudományág hazai történetére,
merít az elődök eredményeiből és értékeli tanításaikat. Aki a
tudományág korábbi művelőinek értékelését - Diderot szavá-
val élve f-- nem "ollóval" igyekszik "íZlésének megfelelően
faragni", az bizonyára találkozik az egyetemi ifjúság harc ával
is. A. haladó törekvések gyakran a legszerencsésebb értékelést
éppen ezúton nyerhetnek. •

A haladó és a reakciós törekvéseknek az Egyetem falain
belül történő megütközése esetérsként a kor egész kultúrpoiítdká-
jának értékelését is felveti. Ismét más esetben az egyetemi ifjú-
ság haladó küzdelmeinek maradandó értékelése a nemzet sors-
döntő problémáihoz vezeti el a szemlélőt, ahol a megoldatlan
társadalmi feladatok elemzése, a politikai harcole általános tör-
ténete adhat csak helyes választ. A mcstoha idők által oly gyak-
ran pusztuló írásos emlékeink sem mondhatók gazdagoknak.
Végül pedig a felelősség sem csekély, amely a haladó egyetemi
ifjúság múltja, Egyetemünk története iránt kötelez. Ki ne érezne
a felelősséget, amíker a mai viszonyainkhoz szekett tekintetünk,
számunkra idegen, a vizsgált korban is bonyolult, megoldott és
megoldatlan, győzelmes és elbukott harcok területére téved.
Előttünk nőnek fel a generációk, akik már nem ismerték az
úri Magyarország viszonyait, akik a rni értékelésünk alapján
érzékelhetik a múltat, hogy jobban megértsék a jelent. Félő
szorongás emészt és figyelmeztet a szállóige "Tempus edax,
homo edaeior". Helyesen törekszünk-é a valóság megrajzolá-
sára ? Sikerülhet-e mai szemünkkel is maradandóan értékelni
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haladó egyetemi ifjúságunk küzdelmét, hogy ítéletünk jogos le-
het-eés nem szaporitja-e az idők rornbolásait?

A vizsgált kor, Egyeternünk máltnak tekinthető XX. szá-
zadi története még fokozottabb felelősséggel veti fel e gondola-
tokat. A nemzet vérbefojtott forradalma után egy fél évszázad-
dal is jelentős tényezöként hatottak a feudális maradványok. A
társadalanat és a szellemi életet egyaránt akadályozo jelensége-
ket koncentráltan fejezte ki az osztrák-magyar- monarchia fenn-
maradása, amelyben hatványozódott az osztályelnyomás, tör-
vényesíttetett az önkényuralom, a földbirtokosok kiváltságai és
a nemzeti elnyomás. A közéletet feudális eredetű intézmények
fenntartása, hazug nernzetieskedés és a kleríkálizmus jelle-
mezte. Egyidejűleg - iha megkésve és szarnos tényező hatása
alatt eltorzultan is - kifejlődtek a burzsoá életviszonyok. Az
elmaradottság és a nemzeti függetlenség hiánya fokozta - a fej-
lődő burzsoá társadalom visszásságait és újabb megoldatlan tár-
sadalmi problémáikat kínált a haladás rajongóinak. "Nálunk a
hanmadik rend győzelmet sem aratott és máris lejáratta magát"
- összegezi a költő a századforduló utáni hazai viszonyokat.
Társadalmunk és szellemi életünk még ki serm bontakozott a
feudalizmus béklyóiból, . máris nyilvánvalóvá lettek a polgári
társadalom kiélezett ellentmondásai. Még folyt a küzdelem a
polgári haladás Nyugaton kitaposott útjainak megteremtéséért,
máris új forradalmi helyzet érlelődött Magyarországon, amely-
ben az ipari munkásság, ~Z agrárproletáriátus, afalu és a város
nincstelen tömegei kerültek a társadalmi harc élvonalába. A
magyar társadalom alapvető problémáinak duális volta a szel-
lemi .életben is tükröződött. A haladó értelmiség egy része nyíl-
tan szembefordult az 1867-es kiegyezés alapján klfejlődő 'viszo-
nyoikkal, az Ausztriára támaszkodó fínáncoligarchía uralmával.
A burzsoá középrétegek által képviselt radikális politikai törek-
vés is a 'haladás ügyéért szólította az.értelmiséget. A tudomány-
talanság, a klerikalizmus elleni harcban a haladó egyetemi ifjú-
ság is helyét találta. Egyidejűleg az érlelődő társadalmi forra-
dalom - főként az 1905-ös orosz forradalom hatása alatt -
felszínre tört és a forradalom ügyének is megnyerte a haladó
értelmíség, de főként az egyetemi ifjúság legjobbjait. A szabad
gondolkodás, antiklerikalizmus, nemzeti függetlenség, demokra-
tikus forradalom, radikalizmus és szocializmus fogalmak egy-
idejűleg a haladás nagy folyamában egyesültek és elkülönültek.
A haladásban azonos, a célok tekintetében mégis eltérő 'küzde-
lern csatasoráiban találkozunk' a századforduló utáni egyetemi
ifjúsággal. Érezzük, hogy fogalmaink azonosak, de egyben kü-
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- lönbözőek, hogy az írott szóval nehezen kifejezhető a valóság
gazdagsága. Ebből is világos, hogy ez alkalommal a haladó egye-
temi ifjúság küzdelmének csupán egyes epizódjával lehet fog-
lalkozní.

Sajátos viszonyainkból fakadt, hogyaszázadeleji közép-
és kíspolgári értelmiség még jogaiért, gyakran Iétéért volt
kénytelen harcolni. A demokratikus polgári berendezkedés
megteremtésére irányuló törekvés vitte az egyetemi ifjúság egy
részét a polgári radikálisok táborába. A fennálló rend harcos
bírálata egyrészt a polgári haladást célozta, másrészt a tudomá-
nyosan megalapozott társadalornkritika, a modern tudományok
meghonosítása iránti haladó vonzalmát fejezett ki. A polgári
radikálisok vezetése alatt indult az egyetemi ifjúság harca a
klerikális, feudális maradványok ellen. Ezzel párhuzamosan a
politikai pártok is igyekeztek az egyetemi ifjúság törekvéseit
felhasználni. Nem maradtak tétlen - természetesen ~ a reak-
ciós politilkai pártok sem. Az ifjúság polgári radikalizálódásával
szemben a klérus és a világi nagybirtokosak pártja lépett fef..és
erős reakciós bázist épített ki az egyetemi ifjúság körében. IlyenHGFEDCBA
o k a k következtében a haladó egyetemi ifjúság harcának egyik
döntő eleme lett az, államilag támogatott reakciós ifjúsági szer-
vezetek elleni harc. Az egyetemi ifjúságnak a polgári haladás
mellett felsorakozó erői jelentősnek mondhatók a század elején,
harci szervezetei azonban a reakciós kultúrpolitika .nyomása :
alatt szinte ki sem fejlődhetteik. Évtizedeken keresztül napiren-
den volt egy országos haladó diákszervezet létrehozása az égető
szociális bajok orvoslására. A kormányzat bizalmát élvező diák-
szervezetek azonban lehetetlenné tették annak létrehozását.

A [reakciós ifjúsági irányzatok viszont jelentős anyagi és
politikai támogatás mellett születtek. A "Szent Imre Kör" a
katolikus Néppárt védnöksége alatt, az Egyetemi Kőr közvet-
lenül a kormány támogatásával rnúködött és harcolt az egye-
temi ifjúság radikalizálódása ellen. Tömegesen alakultak Egye-
temünkön a kormányzat hatása alatt álló Segitő Egyesületek,
amelyek hipokrita módon alapszabályaikban, a "szegénysorsú
hallgatók segélyezését" említették a szervezetek célkitűzései
között, Jellemző, hogy a későbbi reformkísérletek során mikép-
pen jellemezték e szervezetek tevékenységét. A Segítő Egyesü-
letek, az Egyetemi .Kör és .a többi szervezetek "a történelmi
középosztály, a gentri-fiúik gyülekező helye volt, ahová a nem-
zetiségi egyetemi hallgatók a lábukat be nem tehettek. Gyatra
segítésben .csakis a kiválasztottaknak volt része". Pedig milyen
sok "alázatos kérelem" Iródott, amelyben a szegénysorsú egye-
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temi hallgatók a ,,méltóságos urak kegyes jóindulatába aján-
lották" magukat. Milyen súlyos emberi megaláztatást érzünk
mai szemünkkel, midőn az elsárgult iratok közt olvassuk az alig
20 esztendős bölcsészhallgató negyven esztendővel ezelőtti alá-
zatos kérelrnét: "Tüdőbetegségeo:nmiatt tanítást nem vállalha-
tok és így képtelen vagyok megszerezni az orvosságokat". A
kormányzat ábtal támogatott Segítő Egyesületek nem ereztek
sorsközösséget a nyomorban élő egyetemi hallgatók iránt. Fel-
adatuk volt az úri osztályok érdekeinek megfelelő "hazafias
nevelés" biztosítása, a magyar faj szupremáciájának terjesztése
és a haladásért folytatott harc megsemmísítése, A hlvatalosan
elismert ifjúsági szervezetek ezért röviddel a századforduló után
hitelüket vesztették. Az egymástól jelentősen különböző haladó
irányzatok pedig új utakat kerestek.

Haladó egyetemi ifjúságunk a századforduló után rövidesen
felismerte, hogy az egyetemeken uralkodó klerikális, naciona-
lista szellem, az úri Magyarország örökkévalóságát hirdető tu-
dománytalan oktatás megváltoztatása a polgári fejlődés befeje-
zetlenségéből fakad. Ezért az egyetemi ifjúság jelentős része a
politikai szabadság kiterjesztésének lelkes híve lett. A század
elején létrejött Társadalomtudományi Társaság kulturális har-BAI

cában az egyetemi ifjúság is 'a fejlett polgári társadalom megte-
remtésének lehetőségét látta. A Társaság keretei közt folyó harc
kifejezésre juttatta az egyetemi ifjúság antiklerikálizmusát,
meghirdette a modern tudományok térhódítása elötti akadályok
lerombolását. Jelentős hatást gyakorolt az ifjúságra a polgári
pozitivizmus, amely a fejlett polgári társadalom megteremtését
igényelte. A polgári haladás élharcosai, PulszkyHGFEDCBAA g o s t , Pikler

G yula egyre nagyobb hatást gyakoroltak az egyetemi ifjúságra.
Pikler a polgári haladásért folytatott harcot a katedrán is meg-
hirdette. A jogfilozófiában tanított "belátás os elmélete" a töké-
letesebb felé történő szalkadatlan haladás meghirdetését jelen-
tette. Harcot hirdetett a tudománytalanság, a feudális termé-
szetjog és a fennálló viszonyokat glorifikáló jogtörténeti iskola
ellen. Szükségképpen jelentkező, néha harcos antiklerikaliz-
musa is jelentősen fokozta a haladó egyetemi ifjúság radikali-
zálódását és rövidesen zajos tüntetések színhelye lett az Egye-·
te:m. A. kleríkalízmus "keresz.tes ifjai" támadásokat szerveztek
az óráira "özönlő" hallgatók ellen. Az új utakat kereső hallga-
tóság százával tódult Pikler G yula előadására. Tüntettek a tan-
szabadság, a racionalizmus védelmében és Piklernek az Egye-'
tem falain kívül folytatódó politikai tevékenységet is támogat-
ták. Az 1907-ben felújuló Pikler-ellenes tüntetések idején már

ri



a Royal-szállodában gyülekeztek a haladó egyetemi ifjak, hogy Go

polgári haladás képviselőivel találkozzanak.HGFEDCBAP ik l e r hallgatói a
Társadalomtudományi Társaság aktív tagjai lettek. A Társaság
tevékenységébe kapcsolódva vidéken és a fővárosban is tevé-
kenykedteik. Közöttük tűntek fel többek között a később forra-
dalmi szocialistává fejlődő B o lg á r E le k , F o g a r a s i B é l a és má-
sok. Sokakat vonzott a Társaság olvasóköre, ahol a politikai sza-
badság kiterjesztésével együtt az egyetem gyökeres újjáalaki-

..•tásáért való harcot is meghirdették. A Társaság folyóirata - a
"XX. Század" is jelentős segítséget nyújtott a reakciós egyetemi

, ifjúsági szervezetek elleni harcban. A polgári haladás eszméi
által lelkesített egyetemi ifjúság ebben a környezetben tudott
szakítani a vallásos, nacionalista szemlelettel és a Társaságban
folyó élet az ifjúság figyelmét a meglevő társadalmi problémák
felé terelte. Az imperializmus viszonyai közt, megkésve ható
polgári pozitivizmus természetesen világos programot nem ad-
hatott. A polgári haladásért folyó harc zsákutcába jutott és vele
a haladó egyetemi. ifjúság is új utak keresésére kényszerült.

A polgári haladás szintjén történö útkeresés-természetesen
más irányban is megtalálható. Igy a tudomány szabad művelé-
sének gondolata kapcsolt sokakat a Szabadgondolkodók Ma-
gyarországi Egyesületének tevékenységéhez. Ismét másokat a
Tudományos Ismeretterjesztő Társaság működése aktivizált,
valamint a haladó egyetemi nőhallgatók jelentős csoportját
szólította harcba a "feminista mozgalom". Ez utóbbi irányzat
követelésének központjában a nőket ért hátrányos megkülön-
böztetések eltörlése állt, amelyek nehezítették a nők egyetemi
oktatásban történő egyenlő bevonását. A polgád haladás rajon-
góit is foglalkoztatta tovább a nemzeti függetlenség, a patrio-
tizmus, a nemzeti kérdés, valamint a polgári szabadságjogok ki-
terjesztéséért folyó harc.

Az imperializmus térhódítása azonban egyre lehetetlenebb
helyzetbe taszította a polgári haladás követőit. A fennálló vi-
szonyok közt mind nyilvánvalóboá lett, hogy maradandó vál-
tozásra csak egy társadalmi forradalom lehet képes, melynek
alapvető erőt az ipari proletariátus nyújt. A haladás ügye iránt
fogékony értelmiség legjobbjai rövidesen igyekeztek megtalálni
helyüket ebben a küzdelemben. Az 1,905-ös orosz forradalom
hatása alatt magasra ívelő forradalmi fellendülés idején az
egyetemi ifjúság is megmozdult. A hazai klérus és afinánctőke
körében osztatlan gyűlöletet kíváltó Of ÜlSZ forradalom a ha-
ladó egyetemi ifjúság új harci riadóját jelentette. Az orosz for-
radalom európai visszhangjának reszéként emelték fel hangju-
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kat Egyetemünk hallgatói a forradalom üdvözlésére. A haladó
egyetemi ifjúság manifesztumában üdvözölte az orosz diákság
forradalmi harcát: "Vajha a ti példátok, testvéreik, tartósan
megkeményítené szívünket és karunkat, hogy hozzátok hason-
lóan, diadallal megostromoljuk sötét börtönünk kapuit". A for-
radalmi fellendülés hatása alatt az egyetemi ifjúság alkalmas
lett a szeeialista eszmék befogadására. Az üdvözlő manifesztu-
mot népes tömeggyűlés fogadta el és ebben magukat szocialista
diákoknak jelöltéle Haladó egyetemi ifjúságunk még nem volt
tudatában annak, hogy Oroszország elnyomott népeinek harcát
a forradalmi marxista párt vette kezébe, mégis ösztönösen ter-
jedi körÜ'k:bena felismerés, hogy az emberi haladás ügye most
a munkásosztály mellé szólít. Az 1905. február 25-én..,megtar-
tott diákgyűlést az orosz forradalom mellett ;tüntető munkás-
tömegek akciói is serkentették. A haladó egyetemi ifjúság
együttérzését nyilvánította nemcsak az orosz forradalom, de az
orosz proletáríátust támogató budapesti munkásság iránt is.

Az ifjúság forradalmi lelkesedését a hazai munkástünteté-
seken keresztül is az orosz nép hősies íküzdelme ösztönözte. A
lázas türelmetlenséggel várt hírekből megtudták, nagy az orosz
forradalom cselekvő részese lett a haladó orosz értelmiség. Ezért
a diákgyűlés részvevői egyöntetű lelkesedéssel üdvözölték az
orosz forradalmár értelmiséget. "Ti mutattátok példáját annak"
- írták - hogy rniként "szegődik a gondolat. ereje a szenvedő
emberiség szelgálatába". A kiáltvány biztosította a forradalom
ügyét szolgáló orosz egyetemi hallgatókat a budapesti diákság
együttérzéséről. A haladó egyetemi ifjúság figyelmét hosszú
időre az orosz fonradalom ügye kötötte le. A munkásság tüntető
megmozdulásain a haladó egyetemi ifjak egyre nagyobb szám-
mal jelentek meg és az orosz példa által ösztönözve mind radi-
kálisabb hangon juttattak kifejezésre a hazai reakcio, a kleri-
kalizmus elleni gyülöletüket. Egyidejűleg Egyetemünik ifjú-
ságának jelentős része fokozódó megértéssel fordult Kelet felé,
a cárizmus által elgyötört orosz nép felé. A nagy testvérnép
iránti szimpátia már évekkel a forradalom előtt megnyilatko-
zott az egyetemi hallgatók körében. Már a század első évében
sür került a haladó orosz értelmiség melletti diáktüntetésre. A
haladó diákság hangját tolmácsoló "Gaudeamus" 1901-ben
hozta Egyetesnünk hallgatóinak az 01'08Z diákokhoz intézett
üdvözletet. A haladás ifjú harcosai Tolsztoj Leóban a szabadság
és a humanizmus apostolát látták és levélben kérték, hogy köz-
vetítse üdvözletüket a szabadságért harcoló orosz egyetemisták-
nak. A sorsközösség érzése 1905-ben ismét magasra csapoet, mi-



dőn az egyetemi ifjúság értesült Gorkij letartóztatásáról. Buda-
pesten olyan hírek terjengtek.i Jrogy Gorkijt a cári reakció
örökre el akarja némítani. A hír kiváltotta a budapesti munkás-
ság tüntetését, melynek a körúton haladó manetéhez a haladó
egyetemi ifjúság nagy tömegben csatlakozott es éltette az orosz
forradalmat. A haladó diákság szimpátia-tüntetései ellen a kle-
rikális ifjúság is felsorakoztatta erőit. A klerikálisok fáklyás fel-
vonulásokat rendeztek és véres utcai összeütközéseket okoztak.
Hatásuk alatt az egyetemi ifjúság körében egyre élesebben raj-
zolódott ki a haladás és a reakció erői közti határvonal. Az úri
Magyarországot féltő egyetemisták a hazánkban érlelődő polgári
demokratikus forradalom ügyétől is elszigetelődtek, a haladó
diákság pedig részben túljutott a polgári haladás gondolatán és
helyenként megtalálta a forradalnni munkásosztállyal való kap-
csólatot. Ez a kapcsolat a következő években nem szakadt meg.
Az 1905. oiktóberi rnunkástüntetéseken, a választójog ki.terjesz-
téséért folyó politikai demonstrációk on egyetemi hallgatók. is
nagy számban vettek. részt. Később a nagy május .I-í tömegtűn-
tetéseken tűntek fel a haladó egyetemisták a munkásság mel-
lett. Az 1910. évi májusi demonstrációban többszáz egyetemi
hallgató tűntetett azinternadonálé hangjai mellett. 1912-ben a
haladás erői sztrájk megszervezésével kísérleteztek az Egyete-
men belül a választójog kiterjesztéséért folyó harc támogatása-
ként. Néhány hónappal később Tisza István képviselőházi el-
nökké választása váltotta iki a haladó egyetemisták felháboro-
dását.

E nnegmozdulások értékét növeli az is, hogya-hazai reakció
összpontosított támadása idején keletkeztek. A haladás ellen-
ségei méltán rettegtek az orosz példától és 1905.után vad táma-
dást indítottak minden gondolat ellen, amely progresszíót hir-
detett. Nemrég elhúnytKJIHGFEDCBAB o lg á r E le k professzorunk találóan 'írta
1906-ban, hogya \haladás ádáz ellenségei "a haza:szeretet szent
nevében folytatták a hajszát a szabad véleménynyilvánítás és
az elfogulatlan, tudományos kutatás ellen". Milyen felemelő
érzést szül az a tudat, hogy ilyen időkben is égtek a haladás
tűzhelyei Egyetemünkön, hogy a kora elesettségéri oly sokat
kesergő Ady Endre az egyetemi ifjúság legjobbjait a "jövő szép
ígéretének" nevezhétte. A nacionalista gőg, a klerikalizimus és
úri Magyarország megingathatatlanságának hirdetése nem
tudta többé megbénítani az egyetemi ifjúság harcát.

Ez utóbbi évek harcai folyamán nyilvánvalóvá lett, hogy a
haladó egyetemi ifjúság törekvései túlnőttek a különböző pol-
gári pártok szegényes elképzelésein. Az egyetemi ifjúság köré-
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ben a haladás fogalma mindinkább -a baloldaliságban nyert
megfogalmazást és a szervezeti formákat kereste, az eljövendő
új küzdelmek sikeresebb megvivása érdekében. 1908-'1::>anlétre-
jött a "Baloldali egyetemisták szervezete", amelynek létrehozá-
sában még az orosz forradalom ösztönzö ereje is hatott. A ha-
ladó egyetemi ifjúság azonban a balratolódással sem ejtette el
a polgári haladás gondolatát. A "Baloldali egyetemisták szerve-
zete" pl. továbbra is legfőbb feladatának tekintette a politikai
szabadság kiterjesztését, a tudomány és gondolat szabadságának
védelmezését. A nemzeti elesettség, a nemzeti -érdekeket meg-
csúfoló gazdaságpolitika is .hangos SZÓTabírta az egyetemisták
legjobbjait. "Minden szó csak frázisokban hirdeti hazafiságun-
kat" - írták -,- "míg honfitársainkat százezerszámras idegenbe
engedjük". Az aggódó hazaszeretet megnyilatkozása mögött a
gazdasági nacionalizmus jelszava és a nyomor elleni tiltakozás
érzése találkozott. A baloldali diákság kapcsolatai nem szakad-
tak meg a régi radikális ok irányában sem. A tudomány szabad-
ságáért folytatott harc sokakat kapcsolt a Szabadgondolkodók
Ligájához, vagy a 'polgári haladás eszméit őrizgetö Szabadkő-
míves Páholyokhoz. Végül pedig az 1848-as hagyományok is
helyet kaptak a baloldali diákság szemléletében. Az ilyen vi-
szonyok közt fejlődő progresszív diákmozgalom szülte meg az
első magyar proletárforradalom előtti kerszak legnagyobb de-
mokratikus ifjúsági szervezetét - a Galilei Kört,

Az utóbbi évek idevágó irodalma jogos büszkeséggel tekint
vissza az egyházi skolasztika és az- obskurantizmus ellen küzdő
Galilei nevét viselő ifjúsági szervezet történetére. Az ifjúság,
amely a Galilei Kört megalapította, új harcok viharának köze-
ledtét érezte és a haladás kiapadhatatlan forrásából kívánt erőt
meríteni, mikor harci 'szervezetének születését meghirdette. A
haladás bonyolult, de egyre energikusabb útikeresése folyamán
1907-ben bontogatta zászlaját a Galilei Kör és az első magyar
Tanácsköztársaság bukásáig szüntelen harcban volt a kor leg-
nemesebb emberi eszméinek megvalósításáért, Alapítói nem
számíthattak arra, hogy a kormányzat akadálytalanul enge-
délyezi egy harcos ifjúsági szervezet létrehozását, ezért a Kört
mint a Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesületének fiók-
egyesületet teremtették meg. Harca mégis önálló utakon haladt
és a szervezet megnevezése az egyetemi ifjúság leghaladóbb
erőinek harci riadoját jelentette.

A Galilei Kör 1908 őszén jelentette be hivatalosan megala-
kulását. Tagságát jórészt az Egyetem ifjúsága adta és már a
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szervezet megalakításakor többszáz főt számlált, Röviddel ala-
kulása után pedig szinte a ihaladó szellemi élet fókuszává lett.
Mindenki, aki a haladás ügye iránt nem volt !közömbös,meg-
ismerte a Galilei Kört, támogatta vagy szolidaritást vállalt
kűzdelrneiben, Ide' kapcsolódtak. a polgári halladás megkésett
rajongói, a korabeli politikai, írodalnni élet legjobbjai. A Kör
ilyen módon rövidesen túlnőtt az Egyetem falain, de attól el
nem szakadt soha sem. Az Egyetem hallgatóinak mintegy
10%-a szervezetileg ís a Galilei Körhöz kapcsolódott, az Egye-
tem szellemi életében jelentkező hatóköre pedig ennél jóval na-
gyobbnak bizonyult.

A Galilei Kör egy évtizedes története folyamán menedéke
lett az igaz hazafiságnak, . felemelte a polgári haladás elesett
zászlaját, kereste a nemzet akut bajainak orvoslását, a nemzeti
megbékélés útját, bátran kiállt a faji gőg, a milítacizrnus, a
pusztító háoorú ellen és a legjobbak számára alkalmas útnak
bizonyult a dolgozó osztályok társadalmi harcának megértésé-
ben. A galileísták haladó észméí ilyen ariódon nem lokalizálód-
hattak az Egyetem falain belül. A galileisták nem elégedhettek
meg többé a szabad gondolkodás, a modern tudományosság kö-
vetelésével. Miként alakuló kíáltványuk mutatja, felísmerték,
hogy a szellemi élet szabadsága elől társadalmi akadályokat kell
elgördíteni. Szemléletükben az élet és a tudomány kapcsola-
tának rnegteremtése, az ország tényleges függetlensége, a tudo-
mánytalanság eltávolítása és a klerikalizmus leküzdése össze-
kapcsolódtak. A Galilei Kör célkitűzései közt mondja a kiált-
vány - feladat "a tudomány szeretetét ápolni ... és azt bátran
megvédeni minden ellenséggel szemben". Olyan ifjúságet ne-
velni, amely harcosa lesz "Magyarország társadalmi felszaba-
dításána:k".

A Kör tevékenysége során a haladó célkitűzéseket egyre
bővítette. Harcot indított a kor társadalmá kérdéseit 61történő el-
zárkózása ellen, felsorakozott a félfeudális közíntézmények ellern
és hangos szóval hirdette a megoldatlan agrárviszonyok tartha-
tatlanságát. Az egyetemi hallgatók körében hitelüket vesztett
reakciós ifjúsági szervezetek galileista-ellenes támadása termé-
szetesen nem váratott magára. A Galilei Kör ibát'ran felvette a
harcot és a haladó értelmiség osztatlan együttérzése által támo-
gatva, leleplezte az urak érdekeit szolgáló álhazafiaskodást. A
"mi .hazafiságunk" - írták a galileistak 1909-ben - "a nép
szeretete, az egész ország anyagi és kn,ü1JuIrál1sjobbléte", az övék
pedig "a történelnni osztályok dicsőítése". A galileisták megér-
téssel viseltettek a főváros munkásságának harcai iránt. A mun-
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kásság politikai tűntetéseiré mozgósították az Egyetem hallga-
tóit. Bekapesolódtak.a munkásság felvilágosítását szolgáló mun-
kásoktatásba. A messzirenyúló célkitűzések útja mégis ismét
visszatért az egyetem problémáira. Mind nagyobb tömegeket
.mozgósító kulturálís rendezvényeiken a leghaladóbb tudomá-
nyos eredmények ismertetéséhez fogtak. Az évente megrende-
zett márciusi ünnepségekerr pedig élesztették az 1848-as forra-
dalom emlékeit. Gyaikran az ilyen ünnepségek a fennálló reak-
ciós kormányzat elleni harcos tűntetessé váltak.

A Galilei Kör legnemesebb cé1kitűzéseiközt találjuk a rnes-
terségesen szított nemzeti és vallási ellentétek Ieküzdését, A
Kör bevonta rnunkájába a nemzetiségi egyetemisták legjobb-
jait, és egyre élesebben elítélte a konmányzat nemzetiségi poli-
tikáját. A galileistak a demokrácia megteremtését összekapcsol-
ták a nemzetiségek elnyomásának megszüntetésével, Hittel val-
lották, hogy a nemzetiségek elnyomása tovább nem tartható és
vállalták a reakcio dühödt támadását is. .Hasonló módon foglal-
koztatta a galileista 'egyetemi ifjúságot a polgári szabadságjogok
kiterjesztése, a választójog és az agrárkérdés megoldása. Az;ide
kapcsolódó előadásaikon gyakran munkások is megjelentek és
ezzel megindult az élő kapcsolat megteremtése ai Galilei Kör és
a főváros munkássága közt. E kapcsolat a többségében még
kispolgári származású haladó fiatalok egy részét a munkás-
osztály ügyének támogatásához vezette. -

A reakciós kormányzat háborús készülődése, majd a pusz-
tító imperialista háboru borzalmai késztették a galíleistákat -a
militarfzmus elleni harcra. A Kör már 1910-től napirenden tar-
totta a háborúellenes gondolatokat. és az államilag támogatott
hálborús 'propaganda túlerejévei szemben is felvette az egyen-
lőtlen küzdelmet. Kik akarják a háborút? kérdezték a galileis-
ták diáktársaikat, akik a féktelen háborús propaganda hatása
alatt már-már elfelejtettek gondolkodni is. A háború kirobban-
tása rövid időre elnémította a galileásták hangját, majd egy év
sem telt bele, ujult erővel tört felszínre. A szellemi és anyagi
élet nyomorát végletekig kiélező háború közelebb hozta a gali- .
leistákat a főváros egyre forradalmibb munkásságához. Röpla-
pokon, plakátokori indították harcukat a rnilitarízmus ellen és
a frontra induló áldozatok közé is eljuttatták az értelmet fel-
rázó gondolatokat. 1918...ban a reakciós korrnányzat lesujtott a
fiatal oékeharcosokra, a Galilei Kört bezárták és vad hajszát
indítottak az esztelen háború Ieleplezői ellen. A nemes szán-
dék azonban kim-1lhatatlannak,bizonyult. 1918. októberében is-



mét, közkézen járt a galileistak szózata: "égyetemi polgárok,
barátaink! Szerte Európában minden elnyomott nép meg-
érezte ... az új világ szíve dobbanását, csak nálunk folyik még
az élet változatlanul?" A galileisták legjobbjai 1918. novembe-
rében már az Oroszországból hazatérő vörösgárdistákkal való
találkozást keresték. Itt értették meg, hogy közeleg az idő az
emberi értelem végleges felszabadítására, amiért az áldozat nem
volt hiábavaló, de nem volt elegendő sem.

A gyilkos háború végén elérkezett az idő, amikor a haladó
egyetemi ifjúság a XX. század leghaladóbb eszméit vette birto-
kába. A haladás most egyértelművé lett. Haladni a néppel, tán-
toríthatatlanul a forradalom ügye mellett, amely a zsarnokság,
a megaláztatás, az úri világ összezúzásával az értelem szabadsá-
gának. virradata lett. Ettől az időtől nőtt és izmosodott Egyete-
münkön a forradalmi proletariátus eszméit valló egyetemi ifjú-
ság, amely az első magyar munkáshatalom elbukása után kö-
vetkező két és fél évtizedes hősies küzdelmet is vállalni tudta
az emberi haladás legnemesebb céljainaik eléréseért.

Néhány évvel az első magyar proletárdiktatúra létrejötte
előtt még az úri reakcio megbélyegzésnek szánta aszodalista
jelzőt a haladó egyetemi ifjúságra. A századforduló után a pol-
gári haladás' élharcosainak hatása alatt álló Joghallgatók Tudo-
mányos Egyesületet már szeeialistának bélyege zték. Pedig ezek
a jogászfiatalokKJIHGFEDCBAP ik le r eszméinek hatása alatt még nem a szo-
eialista fonadalom eszméit ismerték meg, csupán azt ismerték
fel, hogy a király és a felsaház a történelem Iomtárába valók,
hogy a klérus hatalma árt a tudományosságnak és igaz hazafi
lehet az is, a:ki a' dolgos népet szereti. A levitézlett reakciós if-
júsági vezetők is megbélyegzé sül titulálták szocialista felforga-
toknak a tudomány szabadságaért rajongó fiatalokat. Nos akad-
tak rövidesen,aikik e megjelölés minden következményét ösztö-
nös hittel vállalni is merték, de csak a munkáshatalom szüle-
tése idején jutottak a megsejtett eszmék birtokába.

A forradalmi fellendülés 1918. őszétől magával ragadta az
egyetemi ifjúságot. Ott voltak a polgári köztársaság bölcsőjénél,
és egyre közelebb jutottak a népi forradalom eszmeihez. A cél-
kitűzések világosan kírajzolódtak: .független, szabad Magyar-
ország, azonnali béke, a politikai szabadságjogok demokratikus
megteremtése. az állam és egyház következetes szétválasztása
stb. Az 1918. október végén meg tartott diákgyűlés 12 pontos
határozatának eme főbb célkitűzései még látszólag nem Iépték
túl a polgári demokrácia kereteit. Károlyi Mihály kínevezése
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és aköztársaság támogatása szinte egységesen ragadták meg az
egyetemi, ifjúságet. A fiatalos lelkesedés azonban a köztársaság
megteremtésén túl komolyan meg is akarta valósítani álmait.
A Galilei Kör és a Magyar Diáktanács rövidesen hozzákezdett
az oktatás reformjának, a szabadságjogok, a szociális ügyek és
sok más égető kérdés rendezésének ösztönzéséhez. A tehetetlen
polgári kormányzat rövidesen érezhette, hogy az egyre radikáli-
sabb egyetemi ifjúság az új forradalmi fellendülés híve lett.
A márciusi forradalom valóban az egyetemi ifjúság hatalmas
tömegét 'ragadta magához. Az egyetemisták 1919. március 20-án
a régi képviselőház üléstermében gyülekeztek es kitörő lelkese-
déssel éltették az új forradalmat. A diákság naphosszat tartó
demonstrácíója végül elhatározta, hogy 'két nappal később
Kunffy népbiztoshoz vonulnak és biztosítják a forradalmat az
egyetemisták támogatása felől.

A munkáshatalom megteremtése mellett kitörő lelkesedés
a hitelet vesztett reakciós ifjúsági vezetőket szinte teljesen
megnémította. Fejvesztett kapkodás lett urrá és létük szegenyes
igazolására a polgári köztársaság idején megkezdett tevékeny-
ségüketKJIHGFEDCBAi s abbahagyták. Az úri világ mindenütt összeomlott,
maga után hagyva a léha életmódbiliárdasztalait, az ún. Segítő
Egyesületekben. A szocialista forradalomhoz szegődö haladó
diákság körében felpezsdült az egészséges politikai élet. A Gali-
/lei Kör munkába szólította tagjait, akik az egyes Népbiztossá-
gok mellett tevékenykedtek. A joghallgatók körében jogász
Direktorium született, amely a munkáshatalom támogatását
hirdette. A haladó jogászok hangosan tiltakozitak a régi díplo-
mát akarók ellen. A reakcio a jogszigorlók körében igyekezett
zavart kelteni, akik tanulás nélkül kívántak diplomához jutni.
"Ha a jogászok dolgozni akarnak" - mondja a haladó jogász-
ság mernorandurria - "úgy a proletárállam gondoskodni fog
róluk, hogy munkát kapjanak". A haladó diákság régi, eddig
megoldatlan követeléseit, a diákszociális feladatokat a forra-
dalmi kormányzat megértéssel felkarolta. Az 'ifjúság aíctív közre-
működésével fogtak hozzá a diákotthonok megteremtéséhez.
a szegénysorsúak és beteg egyetemisták megsegítéséhez. Az
Egyetem- kapui megnyíltak a jelenkor társadalmi problémáit
feltáró előadók előtt. A Galilei Kör előadássorozatán a német-
országi viszonyok elemzése, a Párizsi Kommün története, a
Jövő művészete, stb. szerepeltek. A forradalom odaadó híveivé
lett egyetemisták körében keletkezett a Marx Kör ,ttnelynek az
Egyetem kupolaterméoen tartott heti előadásai sokat tettek a
forradalmi szeeialista eszmék terjesztése érdekében. A Szo-
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eialista Diá:kok és a Galilei Kör tagjai bekapesolódtak a Böl-
csész-Karon folyó agitátorképző kurzus munkájába is. Itt hall-
gatták először az Egyetem falain belül az emberi társadalom
történetét mozgató osztályharc lényeget, és a szocialista társa-
dalom felépítésének feladatait körvonalazó forradalmi tanításo-
kat. A Szocialista Diákok Karonként szervezett szakosztályo-
kat hozdak létre, amelyek a felpezsdült politikai élet új góc-
.pontjai lettek. Orvosi, bölcsész és jogi szakosztály alakult. Az
itt elJhangzott előadások a politikai érdeklődés rohamos fejlő-
dését mutatták. Igy a sok között jellemző: "A szociáldernokrácia
csődje", ,,A Kommunista Kiáltvány ", "Az irodalom szerepe a
kommunista társadalomban" c. témák napirendre tűzése. A rö-
vid periódus alatt mind szerosabb szálakkal kapcsolódott az
egyetemi ifjúság a munkássághoz. Sokan bekapesolódtak az
analfabetizmus leküzdéseért indított akcióba, egyetemisták tűn-
tek fel a tanulni vágya munkásfiatalok között, néhányan pedig
a falvakba is eljutottak. Az Egyetemen folyó kulturális élet
sem lokalizálódott az egyetem hallgatóira. A forradalmi eszmé-
ket hirdető előadásokra törnegesen tódultak be a munkások és
a beiratkozott hallgatók példátlanul megnövekvő számát is a
tudásra szomjas, - bár előképzettség nélküli - munkások
szaporították. Az a tény, Ihogy egy kor ifjúsága igényli-e a tu-
dást, jövőjét látja-e a kiművelt emberfőnek, mindig figyelmez-
tetőül hat. Nos, az első magyar proletár állam fennállása ide-
jén Egyetemünk hallgatósága egyes karokon mintegy megkét-
szereződött. A nép szolgálata, a régen várt társadalmi megújho-
dás növelte a tudomány iránti szomjat. Ezt az önmagában -is
ékes bizonyítéket semmi nem homályosítja el szemünk elől. Az
ifjúság megértette, !hogy a tudás többé nem alacsonyodhat a
kiváltságosok szolgálatába, hogya haladó értelmi ség célja és
feladata a nép szolgálata. E nemes célok az. igaz hazaszeretet
legmélyebb érzéseivel párosultak, rnídőn a fiatal népi állam a
külső és belső reakcíó összefogott tüzébe került. Ismét felcsen-
dült az 1848-:-asegyetemi ifjak jelszava: "MOSItrníndenek előtt
csak a haza, megmentése és dicsősége van előttünk". A szeeia-
lista diákok indítványozták a tanítás rnegszakítását, hogy a
diákság is kivegye részét a szeeialista haza megmentésében.
"Utolsó csepp vérünkkel is megvédjük a proletár forradalmat"
hangzott a galileista egyetemi ifjak szózata, akik megértették;
hogy a haladás ügye rnost a legnagyobb áldozatot igényli. El-
sőkként a medikus hallgatók léptek a Vörös Hadseregbe, majd
az egyetemi könyvtár dolgozói és sokan mások. A haza, most
az egyetemi ifjúság számára a haladás hazája volt, amelynek
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megmentésétől függött a tudás, a gondolat, az értelem szabad-
sága.

A fiatal munkáshatalom erejét növelő ifjú lelkesedés és
tett nem bizonyult elégségesnek a reakcio koncentrált támadá-
sának elhárítására, de az elnyomatás következő évtizedeiben is
kiirthatatlan nak bizonyult az eszme, amely gyökeret eresztett
az Egyetern falai között, A forradalmi szocializmus adhatott
csak újult erőt az ellenforradalmi tenor idején szakadatlanul
folyó küzdelemnek, amelyben az egyetemi ifjúság haladó erői
nem egyszer súlyos áldozatot vállalva ütköztek meg a zsarnok-
sággal, a fasiszta rémuralommal. Az ellenforradalmi kormány-
zat rövidesen tapasztalhatta, ihogy a haladás ügye iránt oly fo-
gékony egyetemi ifjúság tudatában olyan eszme 1ángja lobog,
amely az elnyomott nép lelkületének mélyén morajló hullámok-
ból táplálkozik.

Megálltunk, íme, hogy vísszatekintsünk, hogy erőt rnerít-
sünk, hogy megerősítsük azt, amit ösztönösen hittünk, hogy
megvirrad ismét a magyar nép felemelkedésének kora, melynek
koronázatlan királya lett a népet szolgáló gondolat. "Légy
büszke ifjúság ... Szent munka vár reád. Szeritebb a földön nem
volt még soha!" De ne feledjük el, hogy a haladás magasba
emelkedő zászlajának a dolgos nép tört utat.KJIHGFEDCBA

L e n g y e l B é la rektorhelyettesnek az előadásokat megkö-
szönő szavai után a központí ülés véget. ért.

Május 13-án, délután míndhárom karon nagy érdeklődéssel
fogadott tudományos üléseket rendeztek, melyeken az alábbi
előadásók hangzottak el:

Az Allam- és Jogtudományi Karon S za b ó I m r e . egyetemi ta-
nár: "A magyar jogi gondolkodás fejlődése a felszabádulástól".

A Bö1csészettudományi Karon O r o s z lá n Z o l t á n egyetemi
tanár: "A Bölcsészettudományi Kar Régészeti Tanszékének ki-
alakulása és története"; S im o n P é te r egyetemi docens: "A
marxista ideológiai oktatás fejlődese és feladatai a Bölcsészet-
tudományi Karon",

A 'I'ermészettudományí Karon: N o v o b á tzk y K á r o ly egye-
terni tanár: "Tehetetlenség és gravitáció"; T u r á n P á l egyetemi
tanár: "Megemlékezés Fejér Lipótról" ; C s á s zá r A k o s egyetemi
tanár: "Megemlékezés Riesz Frigyesről"; D u d ic h E n d r e egye-
temi tanár: "A Magyar Dunakutató Allemás és Karunk Bar-
langbiológiai Laboratóriuma".



C) EGY~B üNNEPI ESEM~NYEK

",

. .
Egyetemünk az évforduló alkalmából kiállítást rendezett,

melyen az Egyetem 325 éves múlt jának főbb eseményeit kí-
vánta a nagyközönség elé tárni. A kiállítást május 5-énKJIHGFEDCBAS zé k e ly

G y ö r g y rektorhelyettes nyitottá meg, melyet május 13-án dél-
után a külföldi delegációknak is bemutattak. A kiállítás gazdag
dokumentumanyaga a hivatalos egyetemet a társadalmi haladás
szempontjátból ábrázolta. Igy hangsúlyt kaptak az, 1848-as for-
radalommal kapcsolatos emlékek, az Egyetem kímagasló pro-
fesszorainalk és tudósainak rnűködését dokurnentáló anyagok.
A kiállítás elsőízben szemleltette összegyeterni méretekben a
Magyar Tanácsköztársaság egyetemi vonatkozásait és reform-
jait.

A kiállítás jelentékeny része .a felszabadulás utáni kerszak-
nak, a szocialístává váló egyetemnek oktatási és tudományos
eredményeiből nyújtott gazdag, reprezentatív dokumentumo-
kat, mind az Egyetem. tagjainak tollából származó művek, rnind
a Természettudományi Kar intézeteilben konstruált, a gazda-
sági-műszaki fejlődést szolgáló, rnűszerek éseszközök terén.

Az Egyetemi Hangversenyzenekar és Egyetemi Enekkar
május 13-án ünnepi hangversenyen rnutatkozott be a jubileum
közönsége előtt. A gazdag műsoron zenekari művek és kórusok
szerepeltek. '

Május 14-én 16 órakor a BEAC rendezett ünnepi sport-
bemutatót és sportversenyt. K á r te s z i F e r e n c rektorhelyettes
rövid bevezetője után 700 egyetemi hallgató Iátványos sport-
bemutatója következett, rnelyet az összegyűlt, nagyszámú kö-
zönség sok tapssal jutalmazott. Az ezt követő sportversenyek
némely számban figyelemre méltó eredményeket hoztak.

Május 14-én, este 19 órakor az Egyetem Ménesi úti kollé-
giumában rendeztek ünnepélyt, ahol a diákotthont kollégiummá
avatták. T ó th G á b o r igazgató mondott ünnepi beszédet, majd

, N á d a s d i J ó zs e f, a KISZ Budapesti Bizottságának titkára kitün-
tetéseket adott áto

A külföldi delegátusok május 12-én, este 19 órakor a rektor
általa Gundel-étteremben rendezett fogadáson a fehér asztal
mellett is találkoztak az Egyetemi Tanács tagjaival és számos
professzorával. A banketton pohárköszöntők hangzottak el.

Az ünnepség keretében került sor Egyetemünk és a buka-
resti C. 1. Parhon Egyetem együttműködési szerződésének meg-
kötésére, melyet J e a n L iv e s e u , a Parhon Egyetem rektora és
O r tu ta y G y u la rektor ünnepélyesen írt alá.
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EGYETEMI HATÚSAGOK ÉS HIVATALOK

Rektor: dr. Ortutay Gyula egyetemi tanár

Oktatási rektorhelyettes: dr. Székely György egyetemi tanár

Tudományos rektorhelyettes: dr. Lengyel Béla egyetemi tanár

Tanárképzési rektorhelyettes: dr. Kárteszi Ferenc egyetemi tanár

Gazdasági rektorhelyettes: Willert Andor

EGYETEMI TANÁCS

dr. Ortutay Gyula rektor
dr. Székely György oktatási rektorhelyettes
dr. Lengyel Béla tudományos rektorhelyettes
dr. Kárteszi Ferenc tanár képzési rektorhelyettes
Willert Andor gazdasági rektorhelyettes
dr, Tálasi István egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar

dékánja

Pálffy Endre egyetemi docens, a Bölcsészettudományi Kar dékán-
helyettese

Simon Péter egyetemi docens, a Bölcsészettudományi Kar dékán-
helyettese

dr. Kádár MiIdós egyetemi tanár, az Allam- és Jogtudományi Kar
dékánja és a Pedagógusok Szakszervezet» Egyetemi Bizottsága
elnöke .

dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, az Allam- és Jogtudományi Kar
dékánhelyettese

Lengyel Sándor egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja

dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dé-
kánhelyettese

dr. Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Egyed László egyetemi tanár
dr. Németh Gyula egyetemi tanár
dr. Novobátzky Károly egyetemi tanár
dr. Sarlós Márton egyetemi tanár
dr. Sándor Pál egyetemi tanár
dr. Szabó Imre egyetemi tanár
dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár
dr. Turán Pál egyetemi tanár
dr. Turóczi-Trostler József egyetemi tanár
dr. Mátrai László, az Egyetemi Könyvtár igazgatója
Pölöskei Ferenc adjunktus, a Párt Végrehajtó Bizottság titkára
Salamon Zoltán, a KI SZ Végrehajtó Bizottság titkára
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dr. Kárteszi Ferenc egyetemi tanár, tanár képzési rektorhelyettes, a
Tanács elnöke

Bárányes István adjunktus, a Tanács titkára .
Lengyel Sándor egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja
dr. Tálasi István egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dé-

kánja
dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanár
dr. Gyergyal Albert egyetemi tanár
dr. Kardos Lajos egyetemi tanár
dr. Koch Ferenc egyetemi tanár
dr. Mödlinger Gusztáv egyetemi tanár
dr. Nagy Sándor egyetemi tanár
dr. Sinkovics István egyetemi tanár
dr. Arató Endre docens
Berényiné dr. Révész Mária docens
dr. Pais István adjunktus .
dr. Péter Mihály adjunktus
Kovásznay Rezső, a Fővárosi Tanács X. Oktatási Osztálya vezetője
Fehérvári Gyula igazgató
dr. Temesi Alfréd igazgató
Nagy Mihály főelőadó

R e k t o r i H iv a t a l

T i t k á r s á g

Papp József rektori titkár
dr. László János parlamenti gyorsíró, rektori statísztikus
Benkő Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Malonyal Béláné adminisztratív ügyintéző
Tóth Ernőné, a segédhivatal vezetője
Lengyel Gyuláné távbeszélő kezelő
Gyarmati Imre, a segédhivatal helyettes vezetője
Neuwirth Gyuláné hivatalsegéd

O k t a t á s i O s z t á l y

Frank Henrikné dr. adjunktus
Gömöri Tiborné tanársegéd
Zs idai József előadó
Goda Mária adminisztratív ügyintéző

S z e m é ly z e t i C s o p o r t

Köves Imréné osztályvezető
Háli Anna" előadó
Kárpáti Jánosné adminisztratív ügyintéző

K u l t u r á l i s T i t k á r s á g

Petur István főelőadó
Müller Vilmos főelőadó
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Pákozdi Istvánné adminisztratív ügyintéző
Váradi Sándor adminisztratív' ügyintézőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T e r v - é s M i i s z a k i O s z t á l y

Érczes Elemér főmérnök
Sváb Károly vezető technikus (meghalt 1960. január)
Antal Tibor technikus
Köpeczi Domokos technikus
Sára János technikus
Lakatos Györgyné főelőadó
Popovics Thvin főeiLóadó
Schindler Alfrédné adminisztratív ügyintéző
Simándi Irén adminisztratív ügyintéző
Sipos Józsefné hivatalsegéd

G é p k o c s im ú h e l y

Fekete Lajos gépkocsivezető
Kamka János gépkocsivezető
Kántor János gépkocsivezető
Osbáth Károly gépkocsivezető
Pusztai Zoltán gépkocsivezető
Püspöki Sándor gépkocsivezető
Sinka János gépkocsivezető
Szabados Ferenc gépkocsivezető
Ványai Róbert gépkocsivezető
Beleznai Ferencné betanított munkás
Nagy Lajos betanított munkás
Tóth Ferenc betanított munkás

H á z im ű h e l y

Schmidt Adám főműhelyvezető
Rép Ferenc műhelyvezető
Veszprémi Ambrus műhelyvezető
Benkő Istvánné adminisztratív ügyintéző
Bulik József szakmunkás
Demeter 'Ferenc szakmunkás
Dröszler János szakmunkás
Hegyi Lajos szakmunkás
Hild Imre szakmunkás
Jaroscsák Péter szakmunkás
Kovács Nagy Antal szakmunkás
Miklósi Ferenc szakmunkás
Nógrádi Mihály szakmunkás
Pataki Míklós szakmunkás
Páhek György szakmunkás
Rüs? Sándor szakmunkás
Szabó Gyula szakmunkás
G. Szabó Mihály szakmunkás
Termes László szakmunkás
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Tóth Imre szakmunkás
Tóth Zsigmond szakmunkás
Válóczi György szakmunkás
Winkler Lajos szakmunkás
Csitos József betanított munkás
Fullér István betanított munkás
Gáspár Sámuel betanított munkás
Kiss János betanított munkás
Kiss József betanított munkás
Majdan József betanított rmmkás
Molnár József betanított munkás
Oláh László betanított munkás
Vakulya Jánosné betanított munkás

P é n z ü g y i O s z t á l y

Surányi Rezső osztályvezető

1 . Í { ő l t s e g v e t é s i C s o p o r t

Szávai Arpádné csoportvezető
Rozgonyi Zoltán főelőadó
Simándi Nándor főelőadó
Szőke Béláné főelőadó
Tóth László főelőadó
Andel 'I'iborné előadó
Bakos Férencné előadó
Brandt Jenőné előadó
Kiss Dezsőné előadó
Békési Gyuláné adminisztratív ügyintéző
Kasenczky Béla adminisztratív ügyintéző
Szmodics Erzsébet adminisztratív ügyintéző
Hajas Kálmán hivatalsegéd
Pandur János hivatalsegéd

Koltai Béla pénztáros
Inokai Iván főelőadó

2 . Bér- és M u n k a ü g y i C s o p o r t

Monostori Lajosné csoportvezető
Péterdi Péter főelőadó
Császár Gézáné előadó
Pálfalvi Györgyne előadó
Váradi Sándorné előadó
Dvorák Rudolfné adminisztratív ügyintéző
Gszell Józsefné adminisztratív ügyintéző
Medve Ilona adminisztratív ügyintéző
Szabados Márta adminisztratív ügyintéző

g2



:tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ö n y v e i e s i C s o p o r tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hajós Iván csoportvezető
Kaiser Tiborné előadó
Bezák Gáspárné adminisztratív ügyintéző
Papp Károlyné adminisztratív ügyintéző
Sándorfalvi Sándor adminisztratív ügyintéző
Szádeczky-Kardoss Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Takács Ferencné adminisztratív ügyintéző
Vad as Györgyné adminisztratív ügyintéző
Vincze Györgyne adminisztratív ügyintéző

4 . A n y a g g a z d á lk o d á s i C s o p o r t

Bricht Pálné csoportvezető
Baloghi Imre előadó
Cseh Károly előadó
Takár György előadó
Kaczor János adminisztratív ügyintéző
Lantos László adminisztratív ügyintéző
Szász József adminisztratív ügyintéző
Tóth Arpád adminisztratív ügyintéző
Zsíntek Antalné adminisztratív ügyintéző
Székely Balázs betanított munkás
Poezak Béláné hivatalsegéd

B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r

(Budapest, V., Pesti Barnabás u. 1 . )

Dékán: d r . T á l a s i I s t v á n egyetemi tanár
Dékánhelyettes: P á l f f y E n d r e egyetemi docens és'

S im o n P é t e r egyetemi docens

K a r i T a n á c s

dr. Tálasi István dékán
Pálffy Endre dékánhelyettes
Simon Péter dékánhelyettes
dr. Banner János egyetemi tanár
dr. Bárczi Géza egyetemi tanár
dr. Beke Ödön egyetemi tanár
dr. Benkő Loránd egyetemi tanár
dr. Bóka László egyetemi tanár
dr. Dobrovíts Aladár egyetemi tanár
dr. Elekes Lajos egyetemi tanár
dr. Fekete Lajos egyetemi tanár
dr. Fülep Lajos egyetemi tanár
dr. Germanus Gyula egyetemi tanár
dr. Gyergyai Albert egyetemi tanár
dr. Hadrovics László egyetemi tanár
dr. Harmatta János egyetemi tanár
dr. Kardos Lajos egyetemi tanár
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ar. kardos László egyetemi tanár
dr. Kardos Tibor egyetemi tanár
dr. Kniezsa István egyetemi tanár
dr. Kovács Máté egyetemi tanár
Kőhalmi Béla egyetemi tanár
dr. Lakó György egyetemi tanár
dr. László Gyula egyetemi tanár
dr. Lederer Emma egyetemi tanár
dr. Ligeti Lajos egyetemi tanár
dr. Marót Károly egyetemi tanár
dr. Molnár Erik egyetemi tanár
dr. Moravcsik Gyula egyetemi tanár
dr. Mód Aladár egyetemi tanár
dr, Nagy Sándor egyetemi tanár
dr. Németh Gyula egyetemi tanár
dr. Oroszlán Zoltán egyetemi tanár
dr. Ortutay Gyula egyetemi tanár
dr. Sándor Pál egyetemi tanár
dr, Sinkovics István egyetemi tanár
dr. Sőtér István egyetemi tanár
dr. Szenczi Miklós egyetemi tanár
dr. Székely György egyetemi tanár
dr. Szigeti József egyéterni tanár
dr. Szilágyi Loránd egyetemi tanár
dr. Tamás Lajos egyetemi tanár
dr. Telegdi Zsigmond egyetemi tanár

_ dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár
dr. Trencsényi-Waldapfel Imre egyetemi tanár
dr. Turóczi-Trostler egyetemi tanár

. dr. Vayer Lajos egyetemi tanár
dr. Váczy Péter egyetemi tanár
dr. Waldapfel József egyetemi tanár
dr. Perényi József tanszékvezető docens
dr. Sipos István tanszékvezető docens
Szamuely Tibor tanszékvezető docens
Nagy Sándor, a 'I'estnevelési Tanszék vezetője
dr. Hegyi Endre vezető lektor
Oláh József vezető lektor
Szakács Kálmán adjunktus, az MSzMP szervezetének titkára
Meszelics István KISZ-titkár

DékáníZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH iv a t a l

Kékes Andor hivatalvezető
Komlovszki Tiborné főelőadó
Rácz Vilma főelőadó
Szalóki Lambert főelőadó
Czagány Borbála előadó
Kenyeres Gyuláné előadó
KerekesTiborné előadó
Markovics Lászlóné előadó
P .. Nógrádi Ilona előadó
Ory Károly előadó
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Pápai Lajos előadó
Tunkli László előadó
Werner Istvánné előadó
Zgyerka Sándorné előadó .
dr. Szikossy Ferenc parlamenti gyorsíró, adminisztratív ügyintéző
Horváth Tiborné adminisztratív ügyintéző
Kárándi Jánosné adminisztratív ügyintéző
Kovásznay Rezsőné adminisztratív ügyintéző
Somogyi Károlyné adminisztratív ügyintéző
Varga Béláné adminisztratív ügyintéző
Varga Istvánné adminisztratív ügyintézőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E s t i I d e g e n N y e l v i T a . l 1 f o l y a m

Serény Andor főelőadó
Kertész' Istvánné előadó
Sallay Józsefné adminisztratív ügyintéző

T a n s z é k i A d m in i s z t r á c i ó

Madarasi Lajosné fordító
Szabó Mária adminisztratív ügyintéző

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö n y v t á r

Kovács J ózsefné könyvtáros
Pál László könyvtáros

'I'örténeti K ö n y v t á r

Diószegi Istvánné könyvtáros
Kovács Gyula könyvtáros
Nagy Györgyné könyvtáros
Vadász Sándor könyvtáros

G o n d n o k s á g

Latorczai József vezető gondnek
Komáromi Andor gondnek
Szabó Béla távbeszélő kezelő
Jenovai Jenő szakmunkás
üveges Alajos betanított munkás
Fekete Jánosné kapus
Fojtek Ferenc kapus
Gál Imréné kapus
Miklós László kapus
Rózsa György kapus
Pongrácz Ferencné felvonó kezelő
Bohács Józsefné hivatalsegéd
Bunyevác Jánosné hivatalsegéd
Czakó Arpádné hivatalsegéd
Csillag Bálintné hivatalsegéd



Csontos Károlyné hivatalsegéd
Eiselt Nándorné hivatalsegéd
Horváth Istvánné hivatalsegéd
Kálmán Józsefné hivatalsegéd
Kecskés Mihályné hivatalsegéd
Kovács Ferencne hivatalsegéd
Köböl Lajos hivatalsegéd
Lettner Izabella hivatalsegéd
Marton Ödönné hivatalsegéd
Molnár Jánosné hivatalsegéd
Szluka Sándorné hivatalsegéd'
Varju Istvánné hivatalsegéd
Ari Zsigmondné takarítónő
Földi Róza takarítónő
Gertner Józsefné talcarítónő
Hollós Erzsébet takarítónő
Kiss Ilona takarítónő
Major Istvánné takarítónő
Moldvai Szerén takarítónő
Molnár Ferenc takarító
Szabó Jánosné takarítónő
Tanáts Györgyné takarítónő
Kalló Mihály fűtő
Vastag István fűtőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A l l a m - é s J o g t u d o m á n y i K a r

(Budapest, V., Egyetem tér 1/3.)

Dékán: d r . K á d á r M ik l ó s egyetemi tanár
Dékánhelyettes: d r . Eőrsí G y u la egyetemi tanár

.•.

K a r i T a i Í á c s

dr. Kádár Miklós dékán
dr. Eörsi Gyula dékánhelyettes
dr. Beck Salamon egyetemi tanár
dr. Beér János egyetemi tanár
dr. Hajdu Gyüla egyetemi tanár
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár
dr. Mártonffy Károly egyetemi tanár
dr. Móra Mihály egyetemi tanár
dr. Névai László egyetemi tanár
dr, Sarlós Márton egyetemi tanár
dr. Szabó Imre egyetemi tanár
dr. Vas Tibor egyetemi tanár
dr. Világhy Miklós egyetemi tanár
dr. Weltrier Andor egyetemi tanár
dr. Brósz Róbert tanszékvezető docens
dr. Kovacsics József tanszékvezető docens
dr. Seres Imre tanszékvezető docens
Vilmos József tanszékvezető docens



/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L'Auné Jenő vezető lektor
dr. Buzás József tanársegéd, az MSzMp kari szervezetének titkára
dr. Bodgál Zoltán tanársegéd, KISz-titkárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D é k á n i H iv a t a l

dr. Wessely Antal hivatalvezető
dr. Mák Ferenc főelőadó
dr. Taligás Lajos főelőadó
Bartha Ödönné előadó
Bencze György előadó
Boros Irma előadó
dr. Koppányi Mária előadó
Kuti Károlyné előadó
Apor Jánosné adminisztratív ügyintéző
Deák Györgyi adminisztratív ügyintéző
Pomezsánszky Zoltánné adminisztratív ügyintéző
Rozsos Józsefné adminisztratív ügyintéző

T a n s z é k i A d m in i s z t r á c i ó

Császár Klára adminisztratív ügyintéző
Horváth Aladárné adminisztratív ügyintéző
Knisch Emánuelné adminisztratív ügyintéző
Vöros Györgyne adminisztratív ügyintéző
Zalatnai Leóné adminisztratív ügyintéző

K ö n y v t á r

Somogyi Sándor· könyvtáros
dr. Szádeczky-Kardoss László könyvtáros
Oláh J ózsefné kisegítő

G u n d n o k s á g

Giltner Andorné gondnek
Deák József szakmunkás
Szikszai Lajos szakmunkás
Szikszai Lajosné kapus
Takács János kapus
Csepcsányi Gézáné felvonó kezelő
Fojtek Ferencné 'hivatalsegéd
Horváth Györgyné hivatalsegéd
Lantos József hivatalsegéd
Nehiba Imréné hivatalsegéd
Schott Borbála hivatalsegéd
Dobos Józsefné takarítónő
Gricsi Józsefné takarítónő
Láng Józsefné takarítónő
Legeza Lászlóné takarítónő
Nikolica Magda takarítónő
Oláh Eszter takarítónő
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Pínczés Antalné takarítónő
Simiczki Józsefné takarítónő
Szunyogh Mihályné takarítónő
Takács Jánosné takarítónő
Unyi Józsefné takarítónő
Weber Jánosné takarítónőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r

(Budapest, VIlI., Múzeum krt. 6/8.)

Dékán: L e n g y e l S á n d o r egyetemi tanár

Dékánhelyettes: d r . F r e n y ó V i lm o s egyetemi tanár

K a r i T a n á c s

Lengyel Sándor dékán
dr. Frenyó Vilmos dékánhelyettes
dr. Bartucz Lajos egyetemi tanár
dr. Bánhegyi József egyetemi tanár
dr. Bogsch László egyetemi tanár -
dr. Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Bulla Béla egyetemi tanár
dr. Buzágh Aladár egyetemi tanár
dr. Császár Ákos egyetemi tanár,
dr. Dési Frigyes egyetemi tanár
dr. Dudich Endre egyetemi tanár
dr. Egyed László egyetemi tanár
dr. Erdey-Grúz Tibor egyetemi tanár
dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Fejér Lipót egyetemi tanár (meghalt 1959. október)
dr. Fuchs László egyetemi tanár
dr. Gerecs Arpád egyetemi tanár
dr. Hajós György egyetemi tanár
dr. Irmédí-Molnár László egyetemi tanár
dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár
dr. Kárteszi Ferenc egyetemi tanár
dr. Koch Ferenc egyetemi tanár
dr. Lengyel Béla egyetemi tanár
dr. Mendöl Tibor egyetemi tanár
dr. Mödlinger Gusztáv egyetemi tanár
dr. Müller Sándor egyetemi tanár
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
dr. Neugebaner Tibor egyetemi tanár
dr. Novobátzky Károly egyetemi tanár
dr. Péter Rózsa egyetemi tanár
dr. Rényi Alfréd egyetemi tanár
dr. Sárkány Sándor egyetemi tanár
dr. Schulek Elemér egyetemi tanár
dr. Soó Rezső egyetemi tanár
dr, Szádeczky-Kardoss Elemér egyetemi tanár
dr. Szász Pál egyetemi tanár
dr .. Sztrókay Kálmán Imre egyetemi tanár



dr. Turán Pál egyetemi tanár
dr. Vadász Elemér egyetemi tanár
dr. Vitálls Sándor egyetemi tanár
dr. Földes István tanszékvezető docens
Suara Róbert vezető lektor
Horváth József tanársegéd, az MSzMP kari szervezetének titkára
Lásztity Simon tanársegéd, KISz-titkárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D é k á n i H iv a t a l

Deák Györgyné dr. hivatalvezető
Miholics József főelőadó /
Nemeskéri Ferenc főelőadó
Pavlicsek Marian főelőadó
Szabó Sándor főelőadó
Bokodi Józsefné előadó
Pataki Pálné előadó
Szőke Ferencné előadó
Wertheimer Dezsőné előadó
Mizsgár Tiborné adminisztratív ügyintéző

G o n d n o k s á g

Kisfaludi Ferenc vezető gondnek
Kádár Miklósné gondnek )
Dézsi Miklósné kapus
Kardos István kapus
Nagy Ferencné kapus
Pflicht Istvánné kapus
Stefán Zoltánné kapus
Lánczky Edéné kézbesítő
Rozgonyí Károlyné kisegítő
Kiss Jánosné hivatalsegéd
Posztós Jánosné hivatalsegéd
Vajda Vilmosné hivatalsegéd
György Sándorné takarítónő
Hévizi Györgyne takarítónő
Horn Gyuláné takarítónő
Orosz Sándorné takarítónő
Proszka Sándorné takarítónő
Szecsei Adárnné takarítónő
Hegyi Márton felvonó kezelő
Vonatka István éjjeli őr
Czeglédi Kálmán fűtő
B. Szabó Lajos fűtő
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TANSZÉKEK

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

1. Magyar Nyelvtudományi Tanszék

dr. Pais Dezső egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas (sza-
badságon)

dr. Benkő Loránd tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Berrár Jolán adjunktus, kandidátus
dr. Fábián Pál adjunktus
Horváth Károlyné dr. Bottyánfy Éva adjunktus
dr. Kázmér Miklós adjunktus
Rejtő Istvánné Hutás Magdolna adjunktus
dr. Terestyéni Ferenc adjunktus
dr. Horváth Mária tanársegéd
Simon Györgyi tanársegéd
Gáspár Gézáné Varga Györgyi aspiráns
Ladó János aspiráns .
dr. Míkesy Sándor könyvtáros
Rónaszegi Márta tudományos segéderő
Schmidt Gyuláné adminisztratív ügyintéző

II.

Benkő Loránd:

Magyar történeti mondattan; Ill. éves magyar szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.

A magyar székészlet története; Ill. éves magyar szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.

Az irodalmi nyelv kérdései; spec. koll., I-JV. éves magyar sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Az írói kéziratok nyelvi-filológiai problémái; spec. koll., I-IV.
éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Magyar nyelvészeti szakszeminárium; Ill. és IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.

Berrár Jolán:

Magyar történeti mondattan; Ill. éves magyar szakos hallgatók
számára, I. félév heti 2 óra; lll-IV. éves magyar szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.

A hasonlítás nyelvi kifejezései; spec. koll., I-IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
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Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. és III. éves magyar szakos hall-
gatók két-két csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.

Magyar nyelvészet; foglalkozás a levelem tagozat IV. éves magyar
szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra.

FábiánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP á l :

Magyar stilisztika; Ill. éves magyar szakos hallgatók számára, l.
félév heti 2 óra.

Jelentéstan; IV. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra.

Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók
egy csoportja és Ill. éves magyar szakos hallgatók két csoportja
számára, 1-11. félév heti 1-1 óra; az Eötvös Kollégium III.

. éves magyar szakos tagjai számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészet ; foglalkozás a levelező tagozat Ill. éves kiegé-

szítő magyar szakos hallgatói számára, I-IJ. félév heti 2 óra.

Horváthné Bottyánffy Éva:

A magyar nyelvemlékek; II. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra. .

Bevezetés a magyar nyelvtudományba; 1. éves magyar szakos hall-
gatók két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.

Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. és II. éves magyar szakos hall-
gatók két-két csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.

Magyar nyelvészet; foglalkozás a levelező tag izat II. éves magyar
szakos hallgatói számára, I-II. félév heti 2 óra.

Kázmér Miklós:
Fonetika; 1. éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti

1 óra.
A magyar szókészlet; II. éves magyar szakos hallgatók számára,

II. félév heti 2 óra.
Bevezetés a névkutatásba; spec. koll., I-IV. éves magyar szakos

hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra. .
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. és II. éves magyar szakos hall-

gatók két-két csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra; az
Eötvös Kollégium II. éves magyar szakos tagjai számára, 1-11.

félév heti 1 óra.

Rejtőné Hutás Magdolna:
Magyar stilisztika; Ill. éves magyar szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.

Stilisztikai gyakorlati szövegelemzés; spec. koll., I-IV. éves ma-
gyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. és Ill. éves magyar szakos hall-
gatók egy-egy csoportja és II. éves magyar szakos hallgatók két

csoportja számára, I-II. félév heti 1-1 óra.
Magyar nyelvészet ; foglalkozás a levelező tagozat r. éves kiegé-

szítő magyar szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Terestyéni Ferenc:
A magyar irodalmi nyelv.története: IV. éves magyar szakos hall-

gatók számára, 1. félév heti 2 óra,



A magyar nyelvtantanítás módszertana; IV. éves magyar szakos
hallgaták számára, II. félév heti 2 óra; a levelező tagozat V. éves
magyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.

A XX. század költői stílusa; spec. koll., I-JV. éves magyar sza-
kos hallgatók számára. 1. félév heti 1 óra.

A népnyelv szerepe az irodalmi nyelv szó- és szólás kincsének
gyarapításában a nyelvújítás korában; spec. koll., I-IV. éves
magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Magyal' nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók
két csoportja és II. éves magyar szakos hallgatók egy csoportja
számára, 1-11. félév heti 1-1 óra; az Eötvös Kollégium IV.
éves magyar szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 1 óra.

Magyar nyelvészet; foglalkozás a levelező tagozat V. éves hall-
gatói számára, 1. félév heti 1· óra. .

Horváth Mária:
Fonetika; 1. éves magyar szakos hallgatók számára, I. félév heti

1 óra.
Bevezetés a magyar nyelvtudományba ; 1. éves magyar szakos

hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
A stílus kérdései; spec. koll., I-IV. éves magyar szakos hallgatók

számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. és II. éves magyar szakos hall-

gatók két-két csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra, Ill.
éves magyar szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév,
egy csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra, IlL éves idegen
anyanyelvű magyar szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
1 óra.

Magyar nyelvészet; foglalkozás a levelező tagozat I. éves magyal'
szakos hallgatói számára, 1. félév heti 2 óra

Simon Gl'-örgyi:

A magyar helyesírás története; II. éves magyar szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra.

Bevezetés a magyar nyelvtudományba; 1. éves magyal' szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.

Fejezetek a magyar nyelvtudomány történetéből; spec. koll., 1-
IV. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.

Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. és II. éves magyar szakos hall-
gatók egy-egy csoportja számára, Ill. éves magyar szakos hall-
gatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.

Magyar nyelvészet; foglalkozás a levelező tagozat Ill. éves kiegé-
szítő magyar szakos hallgatói számára, 1. félév heti 2 óra, Ill.
éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Ill.

Horváth Mária: Bevezetés a magyar nyelvtudományba. Egyetemi jegy-
zet, 55 p.

Simon Györgyi: Szemelvények a magyar nyelvemlékekből. 1. Kéziratok.
Egyetemi jegyzet, 74 p.

Terestyéni Ferenc-Rónai Béla: Anyelvtanítás módszertanának vázlata,
, Egyetemi jegyzet, 234 p.
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IV.

Benkő L.: Beszámoló az új egyetemi magyar nyelvészeti tanterv 'vitá-
jaról: előadói jelentés. Magyar Nyelv LV, 328-338, 1959.

Benkő L.: Technikai tudnivalók folyóiratunk munkatársaí számára.
Magyar Nyelv LV, 155-163, 314-321, 441-445, 560-568, 1959.

Benkő L.: A Magyar Nyelvatlasz munkálatai. Magyar Tudomány IV,
275--280, 1959.

Berrár J.: Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat. Magyar Nyelvőr 83,
76-81, 1959.

Berrár J.: Klemm Imre Antal hetvenöt éves. Magyar Nyelv LV, 445-
447, 1959.

Fábián P.: "Az idegen szavakról". Az Iskolai Nyelvrnűvelő, 219-228,
1959.

Fábián P.: "A magyar helyesírás szabályai" harmadik lenyomatáról.
Magyar Nyelvőr 83, 161-165, 1959.

Fábián P.: Még egyszer a "svádá"-ról. Magyar Nyelv LV, 250-251,1959.
Fábián P.: O. Nagy Gábor: Mi fán terem? (Recenzíó.) Magyar Tud.

Akadémia 1. Oszt. Közl. XIII, 258-261, 1959.
Horváth M.: Furir szavunk történetéhez. Magyar Nyelv LV, 251-256,

1959. .

Horváth M.: Bóka László: Tegnaptól máig. (Recenzió.) Magyar Nyelvőr
83, 129-130, 1959.

Horváth M.: Kosztolányi: Narancsszín felhők. Magyar Nyelvőr 83, 296-
302, 1959.

Horváth M.: Sárszeg. Magyar Nyelvőr 83, 423-428, 1959.
Kázmér M.: Magyar Névtudományt Konferencia. Magyar Nyelvőr 83,

136-140, 1959.
Kázmér M.: Abony r...., Abanyi. Magyar Nyelv LV, 122-123, 1959.
Kázmér M.: Conférence onomastique a Budapest. Acta Linguistica IX,

385-390, 1959..
Ladó J.: Köszönés és megszólítás napjainkban. II. rész. Magyar Nyelvőr

83, 23-36, 1959.
Ladó J.: A szóvégi o hang ejtése és helyesírása. Magyar Nyelvőr 83,

150-156, 1959.
Ladó J.: A pécsi nyelvművelő konferencíáról. Magyar Tudomány IV,

659-661, 1959.
Mikesy S.: Írói névadás - irodalmi névadás. Magyar Nyelv LV, 110-

112, 1959.
Mikesy S.: Vezetéknév vagy családnév? Magyar Nyelv LV, 241-244, 1959.
Mikesy S.: Miért alakultak ki vezetékneveink? Magyar Nyelvőr 83, 82-

87, 1959. .
Mikesy S.: Beszámoló a VI. nemzetközi névtudományt kongresszusról.

Nyelvtud. Közl. LXI, 410-416, 1959.
País D.: Totem-halmozás Álmos vezér származása körül? Magyar Nyelv

LV, 76-80, 1959.

Pais .D.: Előhang Benkő Loránd "Technikai tudnivalók folyóiratunk
munkatársai számára" című cikkéhez. Magyar Nyelv LV, 155-
156, 1959.

Pais D.: Árpád korabeli templomrom? Magyar Nyelv- LV, 167, 1959.
Pais D.: Hozzászólások a -nok, -nök képző tárgyában II. Magyar Nyelv

LV, 174-175, 1959,
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Pais D.: Az igekötők mivoltához és keletkezéséhez. Magyar Nyelv LV,
181-184, 1959.

Pais D.: Hervadag Magyar Nyelv. LV, 238-240, 1959.
Pais D.: Hozzászólás Szabó T. Attila "Felelet a felelin-féle igealakok

kérdésére" című cikkéhez .. Magyar Nyelv LV, 278-279, 1959.
Pais D.: "Monageris" tehát nem volna "magyar"? Magyar Nyelv LV,

310-311, 1959.
Pais D.: A Böngér név kérdésében. Magyar Nyelv LV, 315,1959.
Pais D.: Zsirai Miklós. Magyar Nyelv LV, 317-327, 1959.
Pais D.: Példák a hangrendválto osztódásos ikerítésre. Magyar Nyelv

LV, 458-461, 1959.
Pais D.: A munka nyelvi kifejezéseinek jelentéstörténetéhez. Valóság

II, 41-46, 1959.
Rejtőné Hutás M.: Cipka. Magyar Nyelvőr 83, 231, 1959.
Rejtőné Hutás M.: Nem ér egy dobófát. Magyar Nyelv LV, 407-408,

1959.
Rejtőné Hutás M.: Hexendorf Edit: Szótanulmányok a szellemi élet kő-

zépkori kifejezésanyagának kőréből. (Recenzió.) Magyar Tudomány
IV, 111-112, 1959.

Rejtőné Hutás M.: Fábián Pál-Szathmári István--Terestyéni Ferenc:
A magyar stilisztika vázlata. (Recenzió.) Magyar Tudomány IV,
422-423, 1959.

'I'erestvéní F.: Tájszói eredetű személynevek Vörösmarty eposzaiban.
Magyar Nyelv LV, 226-232, 1959.

II .. Magyar Nyelvtudományi Tanszék

1.

dr. Bárczi Géza tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas

Deák Györgyné dr. Bartha Katalin docens
dr. Szathmári István adjunktus
E. Abaffy Erzsébet tanársegéd
Molnár ' József tanársegéd

Bárczi Géza:

Magyar hangtőrténet ; II. éves magyar szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.

A magyar szókíncs története; Ill. éves magyar szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.

A magyar névmások története; spec. koll., magyar szakos hallga-
tók számára, I. félév heti 2 óra.

A mesterséges nyelv; spec. koll., magyar szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.

Szakszeminárium; Ill. éves magyar szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2-2 óra; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2-2 óra.

D. Bartha Katalin:

Magyar hangtörténet; II. éves magyar szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra,



A magyar szókincs eredete; II. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.

Korai kódexeink igeképzése; spec. koll., Ill. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Nyelvjáráskutatás; spec. koll., II-Ill. éves magyar szakos hall-
gatók számára, I-Il. félév heti 2-2 óra.

Szakszeminárium; Ill. éves magyar szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2-2 óra.

Magyar nyelvészet; foglalkozás a levelező tagozat IV. éves hall-
gatói számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.

Szathmári István:

Magyar nyelvjárástörténet; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév ~eti 2 óra.

A magyar irodalmi nyelv története; IV. éves magyar szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.

A magyar nyelvtudomány története; IV. éves magyar szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.

Bevezetés a magyar nyelvtudományba; 1. éves magyar szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.

A szinonimika jelentősége astilisztikában; spec. koll., II-IV.
éves magyar szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Magyar nyelvészeti gyakorlat; II. éves magyar-angol szakos hall-
gatók egy csoportja, Ill. éves magyar szakos hallgatók egy cso-
portja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra. .

Magyar nyelvészet; foglalkozás a levelező tagozat V. éves magyar
szakos hallgatói számára, 1. félév heti 1 óra.

Leíró magyar nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói
egy csoportja számára, 1--11. félév heti 2 óra.

Egriné Abaffy Erzsébet:
Magyar nyelvjárástőrténet; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-

mára, 1. félév heti 2 óra.
Bevezetés a magyar nyelvtudományba; 1. éves magyar szakos

hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Nyelvjárástörténeti problémák a XVI. században; spec. koU., II-

IV. éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Sopron megye XVI. századi nyelvjárása; spec. koll., II-IV. éves

magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; II. éves magyar szakos hallgatók

egy csoportja és Ill. éves magyar szakos hallgatók két csoportja
számára, I-II. félév heti 1-1 óra.

Magyar nyelvészet; foglalkozás a levelező tagozat 1. éves hallga-
tói számára, 1-11. félév heti 1 óra.

Molnár József:

Fonetika; 1. éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti
1 óra.

Bevezetés a magyar nyelvtudományba; 1. éves magyar szakos hall-
gatók két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.

Kísérleti fonetika; spec. koll., magyar szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1-1 óra.

Magyar nyelvészet; foglalkozás a levelező tagozat II. éves magyar
kie~é~zítő szakos hallgatói számára, II. félév heti 2 óra.



II.

Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V .

B á r c z i G . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHozzászólás a -nok, -nök képző tárgyában. Magyar Nyelv L V ,

170-174, 1959.
B á r c z i G.: Comenius a magyarországi s-ező latin ejtésról. Magyar Nyelv

L V , 537-538, 1959.
B á r c z i G . : Stíluselemzés. Magyar Nyelvőr 83, 429-439, 1959.
B á r c z i G . : A VI. Nemzetközi Névtudományt Kongresszusról. Magyar Tu-

domány Ill, 47-48, 1959.
B á r c z i G . : A 900 éves Tihanyi Alapítólevél. Az Iskolai Nyelvművelő,

18-29, 1959.
B á r c z i G . : Anyanyelvünk magyarsága. Az Iskolai Nyelvrnűvelő, 171-

186, 1959. .
B á r c z i G . : Kisfaludy Sándor, A Boldog szerelern 35. dal. Az Iskolai

Nyelvművelő 392-395, 1959.
B á r c z i G . : A tájnyelvi atlaszok kérdése. Előszó Végh József, Örségi és

hetési nyelvatlasz című munkájához. Akadémiai' Kiadó, Budapest
1959, 3-8.

B á r c z i G . : A magyar nyelv értelmező szótára. Szerkesztés. 1. kötet. Aka-
démiai Kiadó, Budapest 1959.

D . B a r t h a K . : A magyar történeti szóalaktani kutatások 1945-től 1957-ig.
Magyar Nyelv L V , 144-154, 1959.

M o ln á r J . : Apáczai Csere János: Enciklopédia 1. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest 1959, 159 p.

M o ln á r J . : Balázs János: Sylvester János és kora. (Recenzió.) Magyar
Tudomány I V , 321-322, 1959.

M o ln á r J . : Einige Bemerkungen zur ungarischen Sprache. Ungarn. Cor-
vina, Budapest 1959, 386-390.

S z a t h m á r i 1 . : A magyar nyelv értelmező szótára. (Munkatárs.) 1. kötet. .
Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.

1 . F in n u g o r T a n s z é k

1 .

dr. Lakó György tanszékvezető egyetemi, tanár, akadémiai leve-
lező tag

Szabó Dezsőné dr. Kispál Magdolna docens, kandidátus
dr. Lavotha Ödön adjunktus (szabadságon)
Fodor Lászlóné dr. Mészáros Henrietta mb. adjunktus
Pálinkás István könyvtáros

L a k ó G y ö r g y :

A magyar székészlet finnugor elemei; Ill-IV. éves magyar sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Bevezetés a finnugor összehasonlító nyelvészetbe; spec. koll., I I ,

félév heti 2 óra.
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Chanti nyelv haladóknak; spec. koll., I-II. félév heti 1 óra;
Finnugor nyelvészeti szakszeminárium; Ill-TV. éves hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.

Svéd nyelv kezdőknek; spec. koll., I-II. félév heti 2 óra.
Svéd nyelv haladóknak; spec. koll., I-II. félév heti 2 óra.

Sz. Kispál Magdolna:

Finnugor alaktan; Ill-IV. éves magyar szakos hallgatók több
csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra; a levelező tagozat
Ill-IV-V. éves hallgatói és IT-Ill. éves kiegészítő magyar
szakos hallgatói számára, 1-11. félév kéthetenként 2 óra; a le-
velező tagozat IlI:.....:.IV-V. éves vidéki hallgatói számára, I. fél-
évben 2 óra, II. félév havonként 2 óra.

Chanti nyelv kezdőknek; spec. koll., 1-11. félév heti 1 óra.
Finn irodalmi .szemelvények ; spec. koll., I-II. félév heti 1 óra.
Finn nyelv; 1-11. éves hallgatók három csoportja számára, 1-11.
félév heti 1-1 óra.

F. Mészáros Henrietta:

Finn nyelv; 1-11. éves magyar szakos hallgatók több csoportja
számára, 1-11. félév heti 1-1 óra; a levelező tagozat I-II. éves
hallgatói és I. éves kiegészítő magyar szakos hallgatói számára,
1-11. félév kéthetenként 2 óra; a levelező tagozat 1-11. éves
vidéki hallgatói számára, I. félévben 2 óra, II. félév havonként
2 óra. .

Manysi nyelv; spec. koll., I-II. félév heti 1 óra.
A finnugorság ismertetése; spec. koll., II. félév heti 1 óra.

Korompay Bertalan mb. előadó:

Kalevala szemínárium ; spec. koll., I. félév heti 1 'óra.
Finn népköltészet; spec. koll., II. félév heti 1 óra.

Pápai József: Északi-osztják nyelvtanulmányok. Egyetemi jegyzet, 33 p.
Pápai József-Beke Ödön: Északi-osztják szójegyzék. Egyetemi jegyzet,

88 p.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V .

Sz. Kispál M.: Mesterséges hold vagy műhold? Magyar Nyelvőr 82, 508,
1958.

Sz. Kispál M.: Mezér. Magyar Nyelv LV, 212, 1959.
Lakó Gy.: Főtitkári jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1958.

június 10-én tartott LIV. közgyűlésén, Magyar Nyelv LlV, 595-
598, 1958.

Lakó Gy.: Reguly Antal emlékezete. Nyelvtud. Közl, LX, 511, 1958.
Lakó Gy.: K. Nielsen - A. Nesheim. Lappisk Ordbok. (Recenzió.) Nyelv-

tud. Közl. L X , 470-471, 1958.
Lakó Gy.: Present Situation and Future Tasks of Finno-ugric Línguís-

tics in Hungary. Acta Linguistica Hung, I X , 7-33, 1959.
Lakó Gy.: A tordai Sajnovics-űnnepség. Magyar Nyelv I.V, 312-315,

19~9t

t07



Lakó Gy.: Az északi-manyai névmás ok fejlődéstörténetéhez. Nyelvtud.
, Közl. LXI, 89-95, 1959. .

Lakó' Gy.: Hozzászólás Sőtér, István "Beszámoló a Nyelv- és Irodalom-
tudományi Osztály munkájáról" című, 1958-ban elhangzott osztály-
titkári jelentéshez. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. XIV,
223-225, 1959.

Lakó Gy.: Zum 75. Geburtstag von Dr. David Fokos-Fuchs. Acta Lín-
guistica Hung, IX, 235-240, 1959.

Lakó Gy.: -Havaintoja pohjoisvoguli n murteen viimeaikaisesta kehityk-
sesta, Verba docent. Juhlakirja Lauri Hakulísen 60-vuotispiiiviiksi
6. 10. 1959. Suomalaisen Kirjallisuuden Senran Toimituksia 263.
Helsinki 1959, 98-113. p.

Lakó Gy.: Fokos Dávid 7fj. születésnapjára. (A szerző neve nélkül.)
Nyelvtud. Közl. LXI, 387, 1959.

Lakó Gy.: Főtitkári jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság LV.
közgyűlésén a Társaság működésének 55. esztendejéről. Magyar
Nyelv LV, 568-571, 1959.

Lakó Gy.: Unkarin kielen sananalkuísísta soínníllísista klusdileista,
Jyváskyla, Finlande, 1959, 9-26. p.

Lakó Gy.: Strittige Etymologien ungarischer Wörter. Ural-Altaísche
Jahrbucher XXXI, 159-162, 1959.

Lakó Gy.-Hajdu P.: 75 éves a Finnugor Társaság. Nyelvtud. Közl. LXI,
108-110, 1959.

F. Mészáros H.: A magyar nyelv értelmező szótára. (Munkatárs.) 1. kö-
tet. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.

F, Mészáros Ii.: ÚJ magyar lexikon. (Szerkesztő és munkatárs.) 1. kötet.

II. Finnugor Tanszék

1.
dr. Beke Ödön tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Bereczki Gábor docens, kandidátus
Mándí Sándorné Velenyák. Zsófia tanársegéd
dr. Erdődi József tudományos kutató, kandidátus

II.
Beke Ö.:

A finnugor névragozás; IH-IV. éves magyar szakos hallgatók két
csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.

Fejezetek a finnugor összehasonlító mondattanból; III-IV. éves
magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Finnugor szeminárium; III-IV. éves magyar szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Bereczki Gábor:

Mari nyelv kezdőknek; 1-11. félév heti 2 óra.
Mari nyelv haladóknak; 1-11. félév heti 2 óra.
Rokon népeink története, szellemi kultúrája; l-IV. éves magyar

szakos hallgatók számára, n. félév heti 2 óra.



IH.

M. Velél1yák Zsófia:
Komi nyelv kezdőknek; 1. félév heti 2 óra.
Komi nyelv haladóknak; II. félév heti 1 óra.
Udmurt nyelv kezdőknek; 1. félév heti 1 óra.
Udmurt nyelv haladóknak; II. félév heti 1 óra.
Finnugor szemináriumi gyakorlat; 1-11. éves magyar szakos hall-

gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A magyar nyelv finnugor alapjai; a levelező tagozat II. éves ki-

egészítő magyar szakos hallgatói számára, 1. félév heti 1 óra.
Finn nyelv; a levelező tagozat 1. éves kiegészítő magyar szakos

hallgatói számára, II. félév heti 1 óra.

Erdődi József:

Moksa-mordvin nyelv kezdőknek; 1-11. félév heti 2 óra.
Finnugor nyelvészeti szövegek orosz olvasása; 1-11. félév heti

2 óra.

Beke Ödön: Lásd 1. Finnugor Tanszék Ill.

IV.

Beke Ö.: Névszó és ige. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. XV, 59-
69, 1959.

Beke Ö.: ~ manysí birtokos dativus. Nyelvtud. Közl. LXI, 86-89, 1959.
Beke Ö.: Az indoeurópai és finnugor esetek kialakulása. Filológiai Közl.

V, 1-ll, 1959.
Beke Ö.: Veres Péter egy érdekes szava. Magyar Nyelv LIV, 531-532,

1959.
Beke 'Ö.: Az elhomályosult összetételek keletkezéséhez. Magyar Nyelvőr

83, 120, 1959.
Beke Ö.: Körte .. Ludas. Rengő. Sik-vér. Magyar Nyelvőr 83, 225-226,

1959.
Beke Ö.: Szolgáló, Zsibogó. Pattogó. Ver a nap. Ért lelés. A szem szó-

nak egy érdekes használata. Magyar Nyelvőr 83, 491-494, 1959.
Beke Ö.: Parlagcsa-tava, Magyar Nyelvőr 83, 351, 1959.
Bereczki G.: Etümoloogilisi márkmeíd mari keelest, Emakeele Seltsi

Aastaraamat V, 288-293, 1959.
Bereczki G.: Lekszicseszkie szvjazi marijszkovo jazüka sz drugimi fínno-

ugorszkimi jazükami. Szovescsanije po voproszam isztoricseszkoj
gyialektologii f'inno-ugorszkih [azükov. (Teziszü dokladov.)
Moszkva, 3-4, 1959.

Erdődi J.: A mari ház fejlődéstörténetéhez. Nyelvtud. Közl. LXI, 378-
385, 1959.

Erdődi J.: V. M. Vaszi1jev mari nyelvész 75 éves. Nyelvtud. Közl. LXI,
, II5-ll 6, 1959.

Erdődi J.: T. A. Krajukova, Materialnaja kultura maríicev XIX. veka.
Nyelvtud. Közl. IJXI, 443-444, 1959.

Erdődi J.: Világirodalmi Antológia V. kötet. (Recenzió.) Filológiai Közl.
V, 239-241, 1959.

Erdődi J.: A. V. Lunacsarszkí]: Irodalmi Tanulmányok. Válogatás. Gon-
dolat Kiadó, Budapest 1959.
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II.

Erdődi J.: Tshremissien maasa. I. Kansan Uutiset 1959. 1. 18. No 16: 8.
II. ibid. 1. 25. No 23 : 8-9. p.

M. Velenyák Zs.: Beke Ödön: Mari szövegek. 1. kötet, (Recenzió.) Ma-
gyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. XIV, 351-354, 1959.

AItalános Nyelvészeti Tanszék

1.
dr. Telegdi Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Antal László adjunktus, kandidátus
Zsilka János aspiráns

Telegdi Zsigmond:

A nyelvtudomány alapjai; 1. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára,MLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 1 óra.

A nyelv elméletének fő kérdései -a nyelvtudomány (ljabb fejlődé-
sében; spec. koll., 1 -1 1 . félév heti 2 óra.

A szófajok ; spec. koll., l-II. félév heti 1 óra.

Antal László:

A nyelvtudomány alapjai; 1. éves magyar. szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.

Gyakorlatok a nyelvtudomány alapjaihoz; 1. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.

Fónagy Iván mb. előadó:

Úi eredmények, új irányok a fonetikában; spec. koll., 1 -1 1 . félév
heti 2 óra.

Bevezetés a fonetikai kutatás technikájába; spec. koll., l-II. félév
heti 2 óra.

Ill.

IV.

Antal L.: Gondolatok a magyar főnév birtokos ragozásáról, Magyar
Nyelv LV, 351-357, 1959.

Antal L.: Megjegyzések aszóállomány statisztikájáról. Magyar Nyelvőr
83, 307-311, 1959.

Telegdi Zs.: Szaadi és a Gulisztán. Világirodalmi Figyelő V, 308-316,
1959,

Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

1.
dr. Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-

lező tag
dr. Benedek Marcell docens, a tudományok doktora
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II.

B6ta László adjunktus
Gyenis Vilmos tanárseged
Komlovszki Tibor tanársegéd

Tolnai Gábor:

A magyar irodalom főkérdései a XVII-XVIII. században; 1. éves
magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Bevezetés a marxista-leninista irodalomtörténetbe; 1. éves ma-
gyar szakos hallgatók számára, II. félév heti·2 óra; a levelező
tagozat 1. éves magyar szakos és kiegészítő magyar szakos hall-
gatói számára, 1--11. félév.

Magyar irodalomtörténeti szeminárium; I. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Szenczi Molnár Albert; szakszeminárium 1-11. félév heti 2 óra.

Benedek Marcell:

Angol és francia romantika; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Francia romantika; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Stíluselemző gyakorlat; 1-11. félév heti 2 óra.
Műfordítási gyakorlat; I-II. félév heti 2 óra.

Bóta László:

A magyar irodalom története a XVI. század végéig; I. éves magyar
szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.

Magyar irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 4 óra; elő-
adások a levelező tagozat 1. éves magyar szakos hallgatói szá-
mára, 1. félév.

Gyenis Vilmos:

Magyar irodalomtörténeti szemmarmm; 1. éves magyar szakos
hallgatók számára, II. félév heti 4 óra.

Magyar irodalomtörténeti előadások a levelező tagozat 1. éves ma-
gyar szakos hallgatói számára, It. félév.

Komlovszki Tibor:

Magyar irodalomtörténeti szeminárium; I. éves magyar szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 4 óra.

Magyar irodalomtörténeti előadások; a levelező tagozat 1. éve~
magyar szakos hallgatói számára, II. félév.

Ill.

IV.
Bóta L.: Kísérő tanulmány a Tinódi Sebestyén: CronicaMLKJIHGFEDCBAc ím ű kiadvány-

hoz. Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, Budapest 1959, 7-27.
Gyenis V.: Jegyzetek Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia c ím ű

művéhez, Akadémiai Kiadó, Budapest 1959, 413-440 p,'
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Gyenis V.: Bán Imre: Apáczai Csere János. (Recenzíó.) Irod. tört. Közl.
LXIII, 539.---544, 1959.

Komlovszki T.: Balassi Bálint összes művei (Bálint Balassi's sámtliche
Werke) 1-.-11., Bornemissza Péter: ördögi kísértetek (Teuflische
Versuchungen), Rímay János összes műveí (János Rírnay's
sámtlíche Werke). (Recenziók.) Acta Litteraria II; 451-456, 1959.

Tolnai G.: A prózaíró Radnóti. Radnóti Miklós: Ikrek hava című elbe-
szélésének kísérő tanulmánya. Magyar Helikon, Budapest 1959.

Tolnai G.: A szovjet írók harmadik kongresszusa. T,ársadalmi Szemle
XIV, 50-61, 1959.

Tolnai G.: Három év magyar irodalma. (Az ellenforradalom utáni iroda-
lom eredményei és problémái.) Plamen, 1959. december.

Felvilágosodás- és Reformkor! Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

dr. Waldapfel József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Szauder József docens, kandidátus (második állás)
Kardos' Pál docens
dr. B. Tamás Anna adjunktus
Wéber Antal adjunktus, kandidátus
R. Mezei Márta tanárseged

II.
Waldapfel József:

Az expresszionizmustól a szocialista realízmusig ; IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Gorkij pályája és világirodalmi jelentősége; IV. éves magyar sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Az ember tragédiája; szakszeminárium, Ill-IV. éves magyar sza-
kos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Magyar irodalomtörténeti szeminárium ; II. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Szauder József:

Kazinczy és a jakobinizmus; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
A nyelvújítás kerának filozófiai és esztétikai nézetei; spec. koll.,

II. félév heti 2 óra.
Magyar irodalomtörténeti szeminárium; II. éves magyar szakos

hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Kardos Pál:

A magyar irodalom története Katonától Petőfiig; II. éves magyar.
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

A reformkori irodalom problémái; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Petőfi és a reformkori irodalom néhány problémája; spec. koll.

II. félév heti 2 óra. .
Magyar irodalomtörténeti szeminárium; II. éves magyar szakos
. hallgatók két csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra,
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B. Tamáa Anna:
Irodalom a .reformkorban; tr. éves magyar szakos hallgatók .szá-

mára, II. félév heti 2 óra.
Előadások a feivilágosodás irodalmából; a levelező tagozat II. éves

magyar szakos hallgatói számára, 1. félév.
Előadások a reformkor irodalmából; a levelező tagozat II. éves ki-

egészítő magyar szakos hallgatói számára, 1. félév.
A fiatal Magyarország: Petőfi írói köre; szakszeminárium,MLKJIHGFEDCBA1 1 1 -

IV. éves magyar sza ko s hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti
2 óra.

Magyar irodalomtörténeti szeminárium; II. éves magyar szakos
hallgatók két csoportja számára, I-IJ. félév heti 2-2 óra.

W éber Antal:

Irodalmi mozgalmak a felvilágosodás korában ; II. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Regényelemzések ; szakszemínártum, II. félév heti 2 óra.
Magyar irodalomtörténeti szemínárium ; II. éves magyar szakos

hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Előadások és konferenciák a levelező tagozat hallgatói számára,

II. félév.

R. ~ezci ~árta:

A költészet története a felvilágosodás korában, II. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Verselemzések; szakszeminárium, II. félév heti 2 óra.
Magyar irodalomtörténeti szeminárium; II.. éves magyar szakos

hallgatók két csoportja számára, I-I1. félév heti 2~2 óra.
Előadások és konferenciák a levelező tagozat hallgatói számára.
Irodalmi gyakorlat külföldi hallgatók számára; 1-11. félév heti

3(óra.

Ill.

IV.

Kardos P.: Irodalom és politika -a reformkorban. Irodalomtörténet
.. XLVII, 4-31; .1959. . . .

Kardos P.: Petőfi "népiességének" funkciójáról. Magyar Tudomány IV, .
15-25, 1959.

Kardos P.: Lukács László. Kortárs Ill, 243-256, 1959.
Kardos P.: Egy pályaszakasz Petőfi útján. Irodalomtörténet XLVII,

344-370, 1959.
Kardos P.~' A helység kalapácsa. Kortárs Ill, 867-881, 1959.
R. ~ezei ~.: Wéber Antal: A magyar regény kezdetei. (Recenzió.) Való-

ság II, 6. szám, 117-119, 1959..
Szauder J.: A kassai "Érzelmek Iskolája". (Kazínczyról.) Irodalomtörté-

net XLVII, 394-407, 1959.
Szauder J.: Csokonai, Kazinczy és a Magyar Hírmondó 1794. Ill. 8-i

levele, Irodalomtörténet XLVII; 469-472, 1959.
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Szauder J.: Kazinczy útja a jakobinus mozgalom felé. Irod. tört .. Közl.
LXII, 388-402, 1959.

Szauder J.: A 200 éves Kazinczy emlékezete (részlet egy nagyobb tanul-
mányból), Kortárs Ill, 681-685, 1959.

Szander J.: Kazinczy a jakobinizmus felé vezető úton. Magyar Tudo-
mány IV, 645-651, 1959.

Szauder J.: Simon István: PacsirtaszóMLKJIHGFEDCBAc ím ű kötetről. Kortárs Ill, 129-
137, 1959.

Szauder J.: Beszámoló a Prágában 1959. november 2-5-ig tartott nem-
zetközi irodalomtörténeti konferenciáról. Világirodalmi Figyelő V,
338-344, 1959.

B. Tamás A.: Örségváltás az Életképeknél. Irodalomtörténet XLXII,
371-383, 1959.

Waldapfel J.: Gorkij. Szovjet Irodalom, Gondolat Kiadó, Budapest 1959,
39-65 p.

Waldapfel J.: Madách Imre: Az ember tragédiája. Sajtó alá rendezés,
bevezetés. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1959, 345 p.

Waldapfel J.: Petőfi: Szvoboda ilubov. Bevezetés. Szofia Narodna Kul-
tu ra, 1959.

Waldapfel J.: Bolgár költők verse Petőfiről. Nagyvilág IV, 1054-1055,
1959.

Waldapfel J.: Egy mérnök a forradalomban. Magyar Tudomány IV,
499-501, 1959.

Wéber A.: A magyar regény kezdetei. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959,
2~ ~ .

Wéber A.: Az elbeszélő próza néhány sajátossága a reformkor elején.
Irodalomtörténet XLVII, 197-212, 1959.

Wéber A.: Regényirodalmunk néhány kérdéséről. Kertárs Ill, 607-615,
1959.

Wéber A.: A magyar irodalom története 1849-ig (Recenzió.) Irodalomtör-
ténet XLVII, 124-127, 1959. -

Wéber A.: Gergely Mihály: Józsáék. (Recenzió.) Kertárs Ill, 145-147,
1959.

Wéber A.: Tóth Dezső: Vörösmarty Mihály. (Recenzió.) Irod. tört. Közl,
LXIII, 139-142, 1959.

Wéber A.: Radnóti Miklós: Ikrek hava. (Recenzíó.) Kertárs Ill, 941-
943, 1959.

Wéber A.: Két prózai antológia. (Recenzió.) Kortárs Ill, 432-437, 1959.
Wéber A.: Irodalomtörténeti vandorgyűlés Sárospatakon. Valóság II,

6. szám 81-85, 1959. .

XIX. S7;ázadi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

1.
dr. Sőtér István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai lev elező

tag, Kossuth-díjas
dr. Király István docens, kandidátus, Kossuth-díjas (a Szegedi

Tudományegyetemen egyetemi tanár)
dr, Gergely Gergely adjunktus
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Mezei József adjunktus
Nagy Miklós adjunktus
Szekeres László tudományos kutató

ll.
Sőtér István:

A szabadságharc utáni magyar irodalom története; Ill. éves ma-
gyar szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

A szabadságharc utáni évtizedek irodalma; szakszerninárium, I-MLKJIHGFEDCBA
H , félév heti 2 óra.

Király István:

Regényelemzések; szakszeminárium, 1-11. félév heti 2 óra.

Gergely Gergely:

Tolnai realizmusa; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
A realizmus előretörése a magyar regényben a 70-es, 80-as évek-

ben; szakszeminárium, 1--11. félév heti 2 óra.

Mezei József:

Irodalmi törekvések a századforduló magyar irodalmában; spec.
koll., 1-11. félév heti 2 óra.

Egy fejezet a magyar novella fejlődéséből. (A századtorduló.) ;
szakszeminárium, 1-11. félév heti 2 óra.

N agy Miklós:

Jókai írói fejlődése a 70-es évektől a pálya végéig; spec koll., I-
II.' félév heti 2 óra.

A magyar dráma a X1X. században; szakszemináríum, 1-II. fél-
év heti 2 óra. .

Gergely Gergely-Mezei József-Nagy Miklós:

Szövegelemzésí gyakorlat; Ill. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Ill.

I IV.

Nagy M.: Az aranyember. Irodalomtörténet XLVII, 32-43, 1959.
Nágy M.: Mőricke idézet Péterfy Jenőnél. Filológiai Közlöny V, 209-

210, 1959. .

Sőtér 1.: A Karamazov testvérekről. Világirodalmi Figyelő V, 16-31,
1959.

Sőtér 1.: Révai József. Magyar Tudomány IV, 437-441, 1959.

Sőtér 1.: Madártávlatból. Esszék városokról. Szépirodalmi Könyvkiadó,
. Budapest 1959, 388 p.



XX, Századi Magyal' Irodalomtörténeti TanszékKJIHGFEDCBA

1 .

dr. Bóka László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag

Bessenyei György adjunktus
Koczkás Sándor adjunktus

II.
Bóka László:

József Attila és a modern magyar líra; ÍV. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Rendszeres magyar verstan elemzési gyakorlatokkal ; 1-11. félév
heti 1 óra.

Film és irodalom; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Irodalmi folyóiratok a két világháború között; szakszeminárium,

In-IV. éves magyar szakos hallgatók számára, I-II. félév
heti 2 óra.

Koczkás Sándor:
A XX. századi magyar regény; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
A felszabadulási líra fejlődése; spec. kol1., III-IV. éves hallgatók

számára, l-l~. félév heti 2 óra.

Bessenyei György:

Ady Endre és a századeleji irodalmi küzdelmek; spec. koll., lVi
éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti·2 óra.

Folyóiratok a XX. század első két évtizedében; szakszeminárium,
nl-IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Előadások és konferenciák a levelező tagozatV. éves magyar sza-
kos és In. éves kiegészítő magyar szakos hallgatói számára,
l-If. félév havi 20 óra.

Ill.

IV.

Bessenyei Gy.: Szabó Magda két regényéről. (Mondják meg Zsófikának
és Az őz.) Kortárs IH. 786-790, 1959.

Bessenyei Gy.: Szüreti fürt. Valóság II, 4. szám, 103-109, 1959.
Bóka L.: A két világháború köztí líra néhány problémája. Magyar Tud.

Akadémia 1. Oszt. Közl. XIV, 145~157, 1,959.
Bóka L.: Turóczi-Trostler József, az inspirátor. Irodalomtörténet XLVII,

1-4, 1959.
Bóka L.: Irodalomtudományunk néhány kérdéséről. Irodalomtörténet

XLVII, 153-159MLKJIHGFEDCBAé s 326-330, 1959.
Bóka L.: Nagy Péter: Szabó Dezső indulása. Irod. tört.. Közl. LXIII,

536-539, 1959.
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K o c z k á s S .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAdy Endre: A nacionalizmus alkonya. Összeállítás és beve-
zető tanulmány. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1959. A tanul-
mány: V-XL.

K o c z k á s S .! Hozzászólás a József Attila-ülésszak vitajához. Magyar Tud.
Akadémia 1. Oszt. Közl. 'X I V , 185-194, 1959.

K o c z k á s S .: 'A motiváló "ereaet" (József Attila lírai fejlődését elemző
tanulmány részlete.) Irodalomtörténet X L V I I , 331-343, 1959,

K o c z k á s S.: A kritika elefántcsonttornya. (Gondolatok Kosztolányiról, a
kritikusról.) Valóság I I ,MLKJIHGFEDCBA4 , szám, 37-45, 1959.

K o c z k á s S . : A külváros epikusa (töredékes portré Nagy Istvánról). Kor-
társ I I I , 705-712, 1959.

V i lá g ir o d a lm i T a n s z é k

I .

dr. Kardos Lászlo tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag, Kossuth-díjas .

dr. Lutter Tibor docens, a tudományok doktora (meghalt 1960,
június)

dr. Kéry László adjunktus
Mészáros Vilma adjunktus
dr. Szebotka Tibor adjunktus
~Török Endre adjunktus
Kocztur Gizella tanársegéd "

I I .

K a r d o s L á s z ló :

A polgári regény a XX. században; IV. éves hallgatók számára,
1. félév heti 2 'óra.

A szovjet irodalom története; IV. éves hallgatók számára, II. fél-
/' ~ év heti 2 óra. .

Műfordítói gyakorlat; I-IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.

L u t t e r T ib o r :

A XVII. század világirodalma; I I . éves hallgatók számára, 1. fél-
év ,heti 2 óra,

Vílágirodalom a felvilágosodás korában ; II. éves hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra. .

Hemengway ; szakszeminárium, I-IV. éves hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.

Az amerikai irodalom története; IV. éves angol szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Angol verman;' spec. koll., I-IV. éves angol szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

K é r y L á s z ló :

A renaissance vígjáték története; II. éves hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.

Shakespeare a magyar kritikában; szakszemináríum, 1. félév heti
2 óra.

117
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MészárosKJIHGFEDCBAV i lm a :

Egzisztencializmus az irodalomban; spec. koll., I. félév heti 2 óra.
A modern dráma problémái; szakszemináriurn, 1-11. félév hetiMLKJIHGFEDCBA

2 óra.
A naturalizmus története; Ill. éves hallgatók számára, II. félév

heti 2 óra;
A világirodalom története a XIX. század második felében; a leve-

lező tagozat IV. éves hallgatói számára, I-1I. félév.
A világirodalom története a XX. században; a levelező tagozat V.

éves hallgatói számára, 1-11. félév.

S z o b o tk a T ib o r :

Az európai romantika; Ill. éves hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra.

A romantika prózája; szakszeminárium, 1. félév heti 2 óra.
Az irodalom és közönsége ; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
A polgári dráma a XIX. század végén (Ibsen, Hauptmann, Shaw);

spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Az antik irodalom története; a levelező tagozat 1. éves kiegészítő

szakos hallgatói számára, 1. félév.

T ö r ö k E n d r e :

Az európai romantika; Ill. éves hallgatók 'számára, II. félév heti
2 óra. ,

Puskin; szakszemínáríum, II. félév heti 2 óra.
Dosztojevszkij; szakszeminárium, II. félév heti 2 óra.

K o c z tu r G iz e l la :

A kritikai realizmus nagy alkotásai; szakszemináríum, 1. félév
heti 2 óra.

Dickens magyarországi fogadtatása; spec. koll., ll. félév heti 2 óra.
A szentimentális regény; szakszemináríum, II. félév heti 2 óra.
A világirodalom története a XVIII. században; a levelező tago-

zat II. éves kiegészítő szakos hallgatói számára, 1. félév.
A renaissance irodalom története; a levelező tagozat II. éves hall-

gatói számára, 1. félév.
A világirodalom története a XIV-XVIII. században; a levelező

tagozat 1. éves kiegészítő szakos hallgatói számára, II. félév.
A világirodalom története a XVII. században; a levelező tagozat

II. éves hallgatói számára, II. félév. .

IV .

K a r d o s L . : Vázlatok, esszék, kritíkák. Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda-
pest 1959, 461 p.

I \ : a r d o s L .: Ezer álarc mögül. Műfordítás-gyűjtemény. Európa Könyv-
kiadó, Budapest 1959, 459 p.
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Kardos L.: Szovjet irodalom. Szerkesztés és bevezetés. Gondolat Kiadó,
Budapest 1959, bevezetés: 5-37 p.

Kardos L.: A rím elmélete. Aekadémiai székfoglaló előadás. Elhangzott
1959. december 7. •

Kéry L.: Shakespeare tragédiái, Irodalomtörténeti Kiskönyvtár. Gondo-
lat Kiadó, Budapest 1959, 117 p.MLKJIHGFEDCBAI

Kéry L.: Előszó Burns válogatott verseihez. A Világirodalom Klasszi-
kusai, Európa Könyvkiadó, Budapest 1959, I-XXXVIII.

Kéry L.: Utószó William Wycherley: Falusi feleség című színművéhez,
Világirodalmi Kískönyvtár, Európa Könyvkiadó, Budapest 1959,
133-138. p.

Kéry L.: Utószó William Congreve: így él a világ című színművéhez.
Világirodalmi Kiskönyvtár, Európa Könyvkiadó, Budapest 1959,
117-120. p.

Kéry L.: Hosszú út. Thorton Wilder drámája, Nagyvilág lY, 153-155,
1959.

Kéry L.: Robert Burns - Pétőfi nazájában. Nagyvilág IV, 235-238, 1959.
Kéry L.: Brechti dráma - brechti színház, Nagyvilág lY, 1090-1099,'

. 1959..

Kéry L.: A csodálatos vargáné. Lorca komédiája. Kortárs Ill, 1959,
Kéry L.: Shakespeare: A wíndsorí víg nők. Kertárs lll, 1959.
Kocztur G.: Ki volt Shakespeare? (Recenzió: Calvin Hoffmann: The Man

who was Shakespeare. Max Panick, London 1955.) Filológiai Köz-
löny V, 222-224, 1959. '

Kocztur G.: Len Doherty: Bányaomlás. (Recenzió.) Kertárs Ill, 466-
468, 1959, '

Lutter T.: James Joyce. Irodalomtörténeti Kiskönyvtár. Gondolat Kiadó,
Budapest 1959, 71 p,

Lutter T.: Washington Irvíng: Vázlatkönyv. U tó s z ó , Magyar Helikon,
Budapest 1959,' 197 p,

Lutter T.: Utószó me Linklater: Juan Amerikában című regényéhez.
Magvető, Budapest 1959.

Lutter T.: Utószó Harriet Beecher-Stowe: Tamás bátya k u n y h ó ja című
regényéhez. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1959.

Lutter T.: Előszó John Cowper Powys: Wolf Solerit című regényéhez.
Magvető, Budapest 1959, 5-17. p.

Lutter T.: Bevezető tanulmány E. A. Poe összes versei kétnyelvű kiadá-
sához. Corvina, Budapest 1959, 5-31. p.

Lutter T.: John Milton: Simson der Kámpfer, (Recenzió.) Zschr. f.

Anglístik u. Amerikanistik 7, Heft 4, 1-'-3. -
Mészáros V.: Mao-Ce-tung 21 verse. Kertárs Ill, 140-142, 1959.

'Iörök E.: Valerij Brjuszov válogatott költeményei, Válogatás, szerkesz-
tés. Magvető, Budapest 1959.

Török E.: Valerij Brjuszov. Szovjet irodalom, Gondolat Kiadó, Buda-
pest 1959, 67-80. p,

Török E.: Utószó "Krilov és az állatmese" címen a Krilov meséí c ím ű

kötethez, Európa Könyvkiadó, Budapest 1959.

'I'örök E.: Gogol. Nagyvilág IV, 566-570, 1959.
Török E.: Személyiség és sorsközösség. Kertárs Ill, 1959. -
Török E,: Ilf-Petrov. Kertárs Ill, 278-281, 1959,



1. •

Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

dr. Szenczi Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus

dr. Róna Éva docens, kandidátus
András Lász!ó tanársegéd

Stephanides Károlyné tanársegéd

II.
Szenczi Miklós:

Angol nyelvtörténet II~íll. rész; IV. éves angol szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 ora.

Az angol romantika és a XIX. század költészete ; 1-11. éves angol
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

XVI-XVII. századi angol irodalom; Ill-IV. éves angol szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Byron élete és művei ; az Eötvös Kollégium tagjai számára, 1-11.
félév heti 2 óra. .

Angol irodalomtörténeti szeminárium; II. éves angol szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra; IV. éves angol szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 2. óra.

Róna Éva:

Angol irodalom a XV. század végéíg ; III-IV,_éves angol szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

A XVIII. századi angol irodalom; 1-11. éves angol szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.

Chaucer és kora ; spec. koll., angol szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra. ..'

Angol irodalomtörténeti szeminárium; I-III-IV. éves angol sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2-2 óra; I-II-II1. éves

_angol szakos hallgatók számára, II. félév heti 2-2 óra.
Régi angol' irodalom; a levelező tagozat kiegészítő angol szakos

hallgatói számára, 1. félév.
A romantika angol irodalma; a levelező tagozat kiegészítő angol

szakos hallgatói számára, 1. félév. -
A renaissance és a XVII. század angol irodalma; a levelező tagozat
. kiegészítő angol szakos hallgatói számára, IL félév.

Az angol dráma története; a levelező tagozat kiegészítő angol
szakos hallgatói számára, II. félév.

András László:
Angol leíró nyelvtan Ill-IV. rész; II. éves angol szakos hallga-

tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Nyelvészeti gyakorlat; II. éves angol szakos hallgatók számára,

1-11. félév heti 2 óra.
Nyelvgyakorlat; 1. és IV. éves angol szakos hallgatók számára, I-

ll. félév heti 2-2 óra.
Angol' nyelvtörténet; Ill. éves angol szakos hallgatók számára,

IL félév,
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Angol nyelv történet (óangol); a levelező tagozat kiegészítő angol
szakos hallgatói számára, 1. félév.

Angol leíró nyelvtan (mondattan) ; a levelező tagozat k}egészítő
angol szakos hallgatói számára, II. félév.

Stephanides Károlyné:
Angol leíró nyelvtan 1. rész; I. éves angol szakos hallgatók szá-

mára, 1. félév heti 2 óra.
Angol leíró nyelvtan II. rész; I. éves angol szakos hallgatók szá-

mára, II. félév heti 2 óra. ,
Nyelvészeti gyakorlat; I. éves angol szakos hallgatók számára, I-II.

félév heti 2 óra.
Nyelvgyakorlat; II-Ill. éves angol szakos hallgatók számára, 1-

II. félév heti 2-2 óra.
Középangol szövegolvasás; IV. éves angol szakos hallgatók szá-

mára, I. félév heti 2 óra.
Nyelvészeti szemínárium ; II-III-IV. éves angol szakos hallgatók

számára, II. félév heti 2 óra.
Angol leíró nyelvtan; a levelező tagozat. kiegészítő angol szakos
. hallgatói számára, 1. félév.
Angol nyelvtörténet (középangol): a levelező tagozat kiegészítő

angol szakos hallgatói számára- II. félév.

Hutterer Miklós (Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék):

Bevezetés a germanisztikába; Ill. éves angol szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.

Lutter Tibor (Világirodalmi Tanszék):

Amerikai irodalom; IV. éves angol szakos hallgaták számára, 1-
II. félév heti 2 óra .

. Angol verstan; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.

Szamuely TiborMLKJIHGFEDCBA(ú j- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék):

Anglia története; I. éves angol szakos hallgatók számára, 1"::"1I.
félév heti 2 óra.

I ll.

Róna Il:va-Szenczi Miklós-Stephanides Károlyné-András László:
Szöveggyűjtemény a restauráció és a XVIII. század angol irodal-

mából. Egyetemi jegyzet, 491 p.

IV.

András L.: Mrs Gaskell: A kísváros. Utószó és jegyzetek. Magyar Helí-
~ kon, Budapest 1959, 192 p.

Róna Il:.: Stella Gibbons: Itt sárkányok vannak. Utószó. Magyar Helí-
kon, Budapest 1959, 343 p.

Szenczi M.: William Blake: Versek és próféciák. Válogatás, szerkesztés,
bevezető tanulmány és jegyzetek. Európa Könyvkiadó, Budapest
1959, 338 p , ~

Szenczi M.: M. P. Alexeyev: Slavoníc Sources of Thomas More's "Uto-
pia", (Recenzió.) Acta Litteraria II, 457-461, 1959,



1.

Francia Nyelv és Irodalom -Tanszék

dr. Gyergyal Albert tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora

dr. Győry János docens, kandidátus
Süpek Ottó adjunktus
Herman Józsefrié lektor
Kelemen, Tiborné lektor

II.
Gyergvai Albert:

Rousseau; I-II. éves francia szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.

Montesquieu; l-II. éves francia szakos hallgatók számára, U.
félév heti 2 óra.

A francia romantika; UI-IV. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.

A francia realizmus; Ill-IV. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.

Irodalmi szeminárium; 1-11. éves, illetve Ill-IV. éves francia
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.

Bevezetés az irodalomtudományba (ajánlott) 1. éves francia sza-
kos hallgatók számára, II. félév hetiMLKJIHGFEDCBA1 óra.: •

A francia regény a XVII. és XVIII. században; az Eötvös Kollé-
giurn II. éves tagjai számára, I-II. félév heti 2 óra.

A francia kritika a XX. században; az Eötvös Kollégíum lU-IV.
éves tagjai számára, 1-11. félév heti 2 óra.

A francia regény a XX. században; a levelező tagozat lU-IV.
éves francia szakos hallgatói számára, 1. félév.

A francia költészet a jelenkorban; a levelező tagozat Ill-IV. éves
francia szakos hallgatói számára, II. félév,

Győry János:

A francia renaissance; Ill-IV. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, I-Il. félév heti 2 óra; a levelező tagozat hallgatói szá-
mára.

Villon; Ill-IV. éves francia szakos hallgatók számára, 1-11. fél-
év heti 2 óra; a levelező tagozat hallgatói számára.

Irodalmi szövegrnagyarázatok; 1. éves francia szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.

Süpek o ttó :

A felvilágosodás drámája; II. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra ..

A francia nép története; 1. éves francia szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra. ,

A francia romantika; a levelező tagozat 1-11. éves hallgatói szá-
mára, I-II. félév.

Francia nyelv; az Eötvös Kollégium tagjai számára, 1-11. félév
heti sóra,
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Herman Józsefné:

Francia nyelv- és beszédgyakorlat; I. és II. éves francia szakos

hallgatók számára, I-II. félév heti 4-4 óra; Ill. éves francia
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Leíró nyelvtan; a levelező tagozat I-II. éves francia szakos hall-
gatói számára, 1-11. félév.

Kelemen Tiborné:

Francia leíró nyelvtan; 1. és II. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2-2 óra,

Francia nyelvgyakorlat ; Ill. és IV. éves francia -szakos hallgatók
.számára, 1-11. félév heti 2 óra.

A XVII. század 'francia irodalma; a levelező tagozat I-II. éves
hallgatói számára, 1-11. félév.

Tamás Lajos (Román Filológiai Intézet):

Öfrancia nyelvtörténet; Ill. éves hallgatók számára, 1- 1. félév
heti 2 óra. .

Ill.

Gyergyai A.: A francia irodalom a XIX. században. Egyetemi jegyzet,
204 p.

Győry J.: A középkori francia irodalom. Egyetemi jegyzet, 169 p.

Győry J.: XVI. századi francia irodalmi szövegek. Egyetemi jegyzet,
133 p. .

Kelemen T.-né: Francia leíró nyelvtanMLKJIHGFEDCBA(m onda tta n ), Egyetemi jegyzet,
34 p.KJIHGFEDCBA

I V .

Gyergyai A.: Flaubert: Bovaryné. Bevezető tanulmány, jegyzetek. Európa
Könyvkiadó, Budapest 1959.

Gyergyai A.: Utószó George Sand: Mauprat című regényéhez és Balzac:
Vesztett illúziók című regényéhez. Olcsó Könyvtár, Budapest 1959.

Gyergyal A.: A francia-magyar irodalmi kapcsolatokról. A párizsi ma-
gyar könyvkíállítás katalógusa, Corvina 1959.

Győry J.: A francia dráma kialakulása. Kandidátusí értekezés, meg-
védve 1959. .

Győry J.: Le lívre francaís en Hcngríe depuis 1945. Lívres de Hongrie,
1959, 3. füzet, 1-2.

Kelemen T.-né: Egy irodalmi szalon története. Világirodalmi Figyelő V,
201-204, 1959.

Sűpek O.: Lesage pályaképe. Filológiai Közlöny V, 410-417, 1959.
Süpek O.: Utószó Mérimée: Carmen című regényéhez. Olcsó Könyvtár,

Budapest 1959.

Süpek O.: Fabulae nobis. Nagyvilág IV, 1083-1084, 1959.



Német Nyelv és Irodalom TanszékKJIHGFEDCBA

1 .

dr. Turóczi-Trostler József tanszékvezető egyetemi tanár; akadé-
mikus, Kossuth-díjas

dr. Krammer Jenő docens
dr. Mollay Károly docens
dr. Komor Ilona adjunktus
Mádl Antal adjunktus
Kolbe Hans lektor
Kabos Andorné könyvtáros

II.
Turóczi-Trostler József:

Goethe és kora; 1. és Ill. éves német szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.

Az imperializmus korának német irodalma; IV. éves német sza-
kos hallgatók számára,MLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 2 óra.

Krammer Jenő: A német nép története; I. éves német szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra ..

A német nyelv' tanításának módszertana; IV,' éves ném et szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.

Német beszédgyakorlat; 1. éves német szakos hallgatók két cso-
, port ja számára, I-II. félév heti 2 óra; lIT. éves német szakos

hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Német stílusgyakorlat; IV. éves német szakos hallgatók számára,

I-II. félév heti 2 óra.

Mollay Károly:

A német irodalom története 1620-ig; II. éves némét szakos hall-
gatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.

Német nyelvtörténet 1. rész; Ill. éves német szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra; előadás és konferencia a levelező
tagozat II. éves német szakos hallgatói' számára, II. félév.

Német nyelvtörténet II. rész; IV. éves német szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra; előadás és konferencia a leve-
lező tagozat Ill. éves német szakos hallgatói számára, I-II.
félév.

Bevezetés a 'germanísztikába: Ill-IV. éves német szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra; előadás és konferencia a leve-
lező tagozat Ill. éves nérriet szakos hallgatói számára, II. félév.

Német irodalomtörténeti szemináríum ; II. éves nérriet szakos hall-
gatók számára, I-ll. félév heti 1 óra.

Német nyelvtörténeti szeminárium ; Ill. éves német szakos hall-
gatók számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.

A német irodalom története 1700-ig; előadás és koníerencia a le-
, velező tagozat II. éves német szakos hallgatói számára, 1 félév.

, Komor Ilona:
Német leíró nyelvtan 1. rész; 1. éves német szakos hallgatók szá-

mára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra,
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Német leíró nyelvtan II. rész; tr. éves nérriet szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra; előadásMLKJIHGFEDCBAé s konferencia a leve-
lező tagozat II. éves német szakos hallgatói számára, 1. félév.

A XVII. századi ném et irodalom; II. éves német szakos hallgatók
számára, "I-II. félév heti 1 óra.

Német nyelvtani gyakorlat; 1. és II. éves német szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2-2 óra.

Mádi Antal:

A német realizmus kezdetei; Ill. éves német szakos hallgatók
számára, 1-11. 'félév heti 1 óra.

Német irodalomtörténeti szeminárium; 1. és Ill. éves német sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2--2 óra.

Német nyelvgyakorlat; 1. éves német szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra.

Német nyelvgyakorlat; az Eötvös Kollégium tagjai számára, I-
ll. félév' heti 3 óra. '

Az újkori német irodalom története 1. rész; előadás és konferencia
a levelező tagozat II. éves hallgatói számára, II. félév.

Az újkori ném et irodalom története II. rész; előadás és konferen-
eia a levelező tagozat Ill. éves' hallgatói számára, 1 -1 1 . félév.

Kolbe Hans:

A mai nérriet irodalom; IV. éves ném et szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 1 óra. \

Német realisták a XIX. század második felében; spec. koll., 1 -1 1 .

félév' heti 2 óra.
Német irodalomtörténeti szeminárium; IV. éves német szakos

hallgatók számára, 1-II. félév heti 2 óra.
Német beszédgyakorlat; II., Ill. é s IV. éves német szakos hallga-

tók számára, I-II. félév heti 2-2 óra.

Ill.

Mollay Károly (szerk.)-Angyal Endre-Komor Ilona: S z ö v e g g y ű jte -

mény a régi német irodalom történetéhez. Egységes jegyzet, 1-11.
kötet, 299 + 249 p.KJIHGFEDCBA

I V .

Kolbe H.: Az új és a Iegújabb irodalom irányai a Német Demokratikus
Köztársaságban. Nagyvilág IV, 1575-1578, 1959.

Kolbe H.: Johannes R. Becher. Deutscher Kalender 1959, 98-101. p.
Ausgaba des Demokratischen Verbandes der Deutschen Werktá-
tigen in Ungarn.

Kolbe H.: 'Lesebücher für unsere Zeit. Acta Litteraria II, 258-260, 1960.
Komor 1 .: Stand und Aufgaben der Comenius-Forschung in U n g a rn .

Acta Litteraria II, 428-433, 1959.
Komor 1.: Heine: Ütirajzok. Szerkesztés. Magyar Helikon, Budapest 1959,

378 p.
Komor 1.: Bán Imre: Apáczaí Csere János. (Recenzió.) Pedagógiai Szemle

IX, 63-66, 1959.
Krammer J.: Irodalmi nyelv és nyelvjárások. A svájci ném et nyelvmű-

velés fő kérdései. Magyar Nyelvőr 83, 387-399, 1959.
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Krammer J.: Alois Hofmann: Die Prager Zeitschrift "Ost und West",
(Recenzió.) Acta Litteraria II, 468-470, 1959.

Krammer J. (társszerzőkkel): Német olvasókönyv haladók számára.
Gondolat Kiadó, Budapest 1959, 231 p.

MádI A.: Friedrich Schiller.' Bevezetés, szerkesztés, jegyzetek. Ausgabe
des Demokratischen Verbandes der Deutschen Werktátigen in

Ungarn, Budapest 1959, 160 p.
Mádi A.: Hans Kaufmann: Politisches Gedicht und Klassische Dichtung.

(Heinrich Heine: Deutschland, ein Wínterfharchen. Autbau-Verlag,
Berlin, 1958.) (Recenzió.) Filológiai Közlöny V, 229-232, 1959.

Mádi A.: Heinrich Mann utolsó regénye. (Heinrich Mann: Empf'ang bei
der Welt. Aufbau-Verlag, 1956.) (Recenzió.) Nagyvilág IV, 1573-
1574, 1959.

Mádi A.: Sándor Petőfi: Denn mein Herz is heiss. Ausgewáhlte Lyr ik
und Prosa, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, S. 280. (Recenzió.)
Acta Litteraria II, 476, 1959.

Mollay K.: Das Ofner Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechtssamm-
lung des 15. Jahrhunderts aus Ungarn. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1959, 239 p.

Mollay K. (társszerzőkkel): Német olvasókönyv haladók számára. Gon-
dolat Kiadó, Budapest 1959, 231 p.

Mollay K.: Háztörténet és várostörténet. Soproni Szemle XIII, 121-136,
193-204, 1959.

Mollay K.: Soproni növendékek a jénai egyetemen. Soproni Szemle
XIII, 274-275, 1959. .

Mollay K.: Furir szavunk történetéhez. Magyar Nyelv LV, 323-524,1959.
Mollay K.: Jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság által 1958.szept.

25-től 27-ig Budapesten megrendezett névtudományi konferenciá-
ról. Magyar Nyelv LV, 164·-166, 1959.

Mollay K.: Házi Jenő: Die kanonische Visitation ... von Eisenburg ...
in den Jahren 1697-1698. Eisenstadt, 1959. (Recenzió.) Századok
93, 671--672, 1959.

Mollay K.: Eugen Nedeczey : Das Raaber Liederbuch.MLKJIHGFEDCBAS a jtó alá rendezés.
Wien 1959, 244 p. (SB. Wien Phíl-hist., KI. Bd. 232/4.)

Turóczi-Trostler J.: Új ném et irodalom. Nagyvilág IV, 1-127-1430, 1959.
Turóczi-TrostIer J.: Zur Wirkungsgeschichte Schillers in Ungarn. Beve-

zetés az Országos Széchényi Könyvtár "Schiller Magyarországon"
című bibliográfiájához. Budapest 1959, 9-52. p.

Turóczi-Trostler J.: Zu Petőfi's weltliterarischer Bedeutung. Acta Litte-
raria II, 1-111, 1959 és klriy.

Turóczi-Trostler J.: Faust. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. XV,
25-58, 1959.

Turóczi-Trostler J.: Faust. Utószó. Magyar Helikon, Budapest 1959, 540p.

Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék

1.

dr. Kardos Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag, Kossuth-díjas

dr. Fogarast Miklós adjunktus
Rózsa Zoltán adjunktus
Sallay Géza adjunktus
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Kardos Tibor:

Ariosto; lll-IV. éves olasz szakos hallgatók számára,MLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév
heti 2 óra.

Leetúra Dantis; lll-IV. éves olasz szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra.

Szeminárium; Ill-IV. éves olasz szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra.

Proszeminárium; 1 -1 1 . éves olasz szakos hallgatók számára, 1 --

II. félév heti 1 óra.

Fogarasi Miklós:

Olasz leíró nyelvtan; 1. és II. éves olasz szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2-2 óra; a levelező tagozat 1. éves olasz szakos
hallgatói számára, II. félév heti 1 óra.

Magyar-olasz fordítási és stílusgyakorlat ; Ill-IV. éves olasz
szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 3 óra; a levelező ta-
gozat 1 -1 1 1 . éves olasz szakos hallgatói számára, 1 -1 1 . félév
heti 1 óra. .

Olasz történeti nyelvtan és szövegelemzés; II-Ill. éves olasz sza-
kos hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra.

Rózsa Zoltán:

Olasz történelem; 1 . éves olasz szakos hallgatók számára, 1 -1 1 .

félév heti 2 óra.
Offisz irodalomtörténeti gyakorlat; lll-IV. éves olasz szakos hall-

gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; 1-11: éves olasz szakos
hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.

A XIV .század olasz novella íeodalma ; spec. koll., I-II. félév
heti 2 óra.

Sallay Géza:

Ugo .Foscolo é s Giacomo Leopardí ; I-II. éves olasz szakos hallga-
tók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.

La lirica del Novecento; 1 -1 1 . éves olasz szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév. heti 2 óra.

Tommaso Campanella; IV. éves olasz szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2 óra. .

Olasz vers történeti szeminárium ; az Eötvös Kollégium tagjai szá-
mára, II. félév heti 2 6ra.

Olasz irodalom Goldonitól Alfieriig; a levelező tagozat 1. éves
olasz szakos hallgatói számára, I-II. félév heti 1 óra.

Olasz irodalom Pascolitól napjainkig; a levelező" tagozat II. éves
olasz szakos hallgatói számára, 1 -1 1 . félév heti. 1 óra.

Olasz irodalom Boccacciot6l 'I'assoig ; a levelező tagozat Ill. éves
olasz szakos hallgatói számára, I-II. félév heti 1 6ra.

Bánátí Nándorné (Idegen Nyelvi Lektorátus):

Frazeo16gia é s h is p a n iz rn u s o k ; IV. éves spanyol szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra

Spanyol beszédgyakorlat; IV. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 2 6ra.
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Renyhe János mb. előadó:

Cervantes: spec. koll., Ill-IV. éves spanyol szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra.

Spanyol irodalomtörténet a kezdetektől a XVII. századig; Ill-IV.
éves spanyol szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Herczeg Gyula mb. előadó;

Spanyol irodalomtörténet a kezdetektől a renaíssanceig; IIl. éves
spanyol szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra,

Horányi Mátyás mb. előadó;

A spanyol irodalom története a XVII-XVIII. században; IV.éves
spanyol szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Spanyol' irodalomtörténeti szeminárium; Ill-IV. éves spanyol
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Kádár Béla mb. előadó:

Spanyol nyelv- és beszédgyakorlat; IV. éves spanyol szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti' 2 óra.

Maróti Jánosné mb. előadó;

Spanyol nyelvgyakorlat; III. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Spanyol beszédgyakorlat; Ill. éves spanyol .szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Sajtóolvasás ; Ill. éves spanyol 'szakos "hallgatók számára, 1. félév
heti 1 óra. .

Paule de Rotalier mb. előadó;

Spanyol stílusgyakorlat; Ill-IV. éves spanyol szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.

Szabó Mihály mb. előadó;

Olasz nyelv- és beszédgyakorlat; I-Il. éves olasz szakos hallga-
tók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Zambra Szidónia mb. előadó;

Olasz nyelvgyakorlat ; 1. éves olasz szakos hallgatók számára,MLKJIHGFEDCBA1 -

II. félév heti 3 óra; II. éves olasz szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra'; Ill. éves olasz szakos hallgatók számára,
l-II. félév heti 1 óra.

I V .

Fogarasi M.: Weitere Angaben zur Geschichte des altrussischen Wortes
c a p a "Bootsknecht, Matrose", Studia Slavica V, 202-204, 1959.

Fogarasi M.: Contributi alla storia del suffisso -ír-ova in russo. Ricerche
Slavistiche VII, 3-23, 1959.
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K a r d o s ' 1 ' . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABonfini, Mátyás király kerának történetírója. Bevezető ta-
nulmány és jegyzetek Bonfini: Mátyás király című műhöz, Ma-
gyar Helikon, Budapest 1959. Bevezetés: 7~(H. p.

K a r d o s T .: Kálti Márk Képes Krónikájáról. Bevezető tanulmány "Kálti
Márk Képes Krónikája" című műhöz. Magyar Helikon, Budapest
1959. Bevezetés: 7-27. p.

K a r d o s T .: .Iagello-kori humanízmusunk néhány elvi kérdése tárgyában.
Válasz Gerézdi Rabán cikkére. Filológiai Közlöny V , 143-164,
1959.MLKJIHGFEDCBAI

K a r d o s T .: Kiáltvány és ellenkiáltvány a fasizmusról. (Recenzió Emilio
R. Papa: Storia di due manifesti című könyvéről.) Nagyvilág I V ,

1231-1233, 1959.
Kardos T .: Comenius. (Recenzió Comenius: A Látható világ című köny-

. véről.) Könyvbarát I X , 209-210, 1959. .
K a r d o s '1 ' . : Comenius Látható Világ-a. Pedagógiai Szemle I X , 1959.
S a l la y G .: Tommaso Campanella: A Napváros és Vitás kérdések a leg-

jobb köztársaságról. Bevezető tanulmány, jegyzetek. Gondolat Ki-
adó, Budapest 1959.

S a U a y T .: Pratolini Írói útja é s az olasz necrealizmus. Nagyvilág I V .

1871-1875, 1959.

O r o s z F i lo ló g ia i T a n s z é k

1 .

dr. Sipos István tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Baleczky Emil docens
Deák Sándorné Zöldhelyi Zsuzsa adjunktus
Kalmár Györgyné Kámán Erzsébet adjunktus
Páll Erna adjunktus
dr. Péter Míhály adjunktus
Szabó Bálintné adjunktus, kandidátus
Szamuely 'I'iborrié adjunktus
Székely Tiborné adjunktus, kandidátus
dr. Bolla Kálmán tanársegéd

'Fazekas J ú lía adminisztratív ügyintéző

I I .

S ip o s I s t v á n :

Szláv népek és nyelvek; L éves orosz és szláv szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 1 óra.

Lásd Szláv Nyelvek Intézete II.

B a le c z k y E m i l :

Keleti szláv összehasonlítá nyelvészet és dialektológia; III-IV.
éves orosz szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Bevezetés az összehasonlító szláv nyelvészetbe; spec. koll., IV. éves
orosz és más szláv szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.

Nyelvészeti proszeminárium; 1: éves orosz szakos hallgatok két
csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
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Ószláv és óorosz szővegek olvasása; szakszerninárium, a levelező
tagozat II. éves kiegészítő orosz szakos hallgatói számára, 1.fél-
év heti 6 óra.

Zöldhelyi Zsuzsa:
Orosz poétika'; II. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév

heti 1 óra.
Orosz irodalmi szakszeminárium; HI-·IV. éves orosz szakos hall-

gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Orosz irodalom a XIX. században; II. és Ill. éves orosz szakos

hallgatók számára, II. jélév heti 2-2 óra.
A XIX. század orosz irodalomtörténete; a levelező tagozat 1. éves

kiegészítő orosz szakos hallgatói számára, I-Il. félév 8 óra.

Kalmárné Kámán Erzsébet:

Orosz népköltészet; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. fél-
év heti 1 óra.

Régi orosz irodalom; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.

Orosz nyelv- és beszédgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 3 óra.

Orosz irodalmi proszemínáríum: II. éves orosz szakos hallgatók
számára 1. félév heti 2 óra, II. félév, két csoport, heti 2-2 óra.

Szovjet irodalomtörténet; IV. éves orosz szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra. .

Páll Erna:

Mai orosz nyelv; szakszemínáríum, Ill-IV. éves orosz szakos
hallgatók számára, II .. félév heti 2 óra.

Nyelv- és beszédgyakorlat; 1-11. éves orosz szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 4 óra.

Orosz történeti nyelvtani gyakorlat; II. éves orosz szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 1 óra.

Péter Mihály:

Orosz történeti nyelvtan; II. éves orosz szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra; a levelező tagozat II-III. éves kiegészítő
orosz szakos hallgatói számára, 1-11. félév.

Orosz történeti nyelvtan gyakorlat; II. éves orosz szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 1 óra.

Orosz stilisztika; IV. éves orosz szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra. .

Orosz nyelv- és stílusgyakorlat ; IV. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Nyelvészeti proszeminárium ; 1. éves orosz szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Orosz nyelv; az Eötvös Kollégtum tagjai számára, I-II. félév heti
3 óra.

Szabó Bálintné:

Orosz történeti nyelvtan; lll. éves orosz szakos hallgatók szá-
mára,I-II. félév heti 2 óra,
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Ószláv PS óorosz szakszeminárium; nl-IV. éves orosz szakos hall-
gatók számára, I-1I. félév heti 2 óra.

Orosz nyelv- és beszédgyakorlat; II. éves orosz szakos hallgatók
számára, I-Il. félév heti 3 óra.

Mai orosz nyelv; a levelező tagozat I-II. éves kiegészítő orosz
szakos hallgatói számára, I-II. félév.

Orosz történeti nyelvtan gyakorlat; II-Ill. éves orosz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z a m u e ly T ib o r n é :

Orosz nyelv- és beszédgyakorlat; I. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 3 óra; II. éves orosz szakos hallgatók
számára, I. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra; Ill. éves orosz
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Mai orosz nyelv; a levelező tagozat hallgatói számára.

S z é k e ly T ib o r n é :

A XIX. század orosz irodalma; II. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.

Orosz irodalmi proszeminárium; II. éves orosz szakos hallgatók
számára, I-Il. félév heti 2 óra.

Orosz irodalmi szakszeminárium; Ill-IV. éves orosz szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 2. óra.

Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 3 óra; Ill. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

B o H a K á lm á n :

Nyelvészeti proszemmarium ; I. éves orosz szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Orosz nyelv- és beszédgyakorlat ; 1. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 6 óra.

H e g e d ű s G y ö r g y mb. előadó:
Orosz irodalom a XIX. században; Ill. éves orosz szakos hallgatók

számára, 1. félév heti 2 óra.
Orosz irodalmi proszemínárium ; II. éves orosz szakos hallgatók

számára, I. félév heti 2 óra.

Ill.

I V .

B a le c z k y E .: N. V. GogolKJIHGFEDCBAi vengrü, Studia Slavica V, 1--9, 1959.
B a le c z k y E .: Iz szlovarnovo szosztava karpatszkih (ukrainszkih) govo-

rov. Studia Slavica V , 181-191, 1959.
B a le c z k y E .- K i s s L . - D e á k n é Zöld helyi Z s . : Rabotü vengerszkíh szpe-

cialisztov v oblasztí szlavjanszkovo jazükoznanija í literaturo-
vedenija s 1957. s. Studia Slavica V , 236-253, 1959.
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Baleezky E.-Perényi J.: Ukrainszkaja gramota Szofii Báthory 1674 g.
Studia Slavica V, 75-104, 1959.

Deákné Zöldhelyi ZS.: Petőfi ehez les russes (XIXe siecle). Filológiai
Közlöny V, 61-71, 1959. és Acta LitterariaKJIHGFEDCBAn, 157-167, 1959.

Deákné Zöldhelyi ZS.: A szovjet Csernisevszkij-kutatás újabb eredmé-
nyeiről. Filológiai Közlöny V, 465-467, 1959.

Deákné Zöldhelyi Zs.: Rejtő István: Az orosz irodalom fogadtatása Ma-
gyárországon. (Recenzió.) Studia Slavica V, 222-225, 1959.

Deákné Zöldhelyi ZS.-Köllő M.-né: Vörösmarty "Szózatának" első orosz
fordítása. Irodalomtörténet XLVI, 1958.

Kalmárné Kámán E.: Vita Solohov Csendes Donjárót. Filológiai Kőz-
löny V, 1959. . .

Páll E.: Iszledovánija po szintaxiszu ruszkovo literaturnovo jazüka.
Szbornyik sztatyej pod. red. Suhoputi na, ízd. ANSzSzSzR M., 1956.
(Recenzió.) Studia Slavica V, 229-235, 1959.

Péter M.: Szlavjanszkoje jazikoznanije v Vengrii za 1957-1959 godi.
Studia Slavica V, 473-474, 1959.

Rubinyi M.-Péter M.: A Puskin-szótárról. Magyar Tud. Akadémia 1.
Oszt. Közl. XIV, 359-370, 1959.

. Sipos 1.: Geschichte der slowakischen Mundarten des Bükkgebirge. Aka-
démiai Kiadó, Budapest 1959,.344 p.

Sipos 1.: Tri slovenské ludovné piesne medzí básnámi Andreja Dugo-
nicsa. Studia Slavica V, 199-202, 1959.

Sipos 1.: Cseh társalgási zsebkönyv. T'ankönyvkladó, Budapest 19,59,
123 p.

Szamuely T.-né: O. Sz. Anianova: Ocserkí po obscsej i russzko] lelesíko-
Iogii. (Recenzió.) Studia Slavica V, 225-228, 1959.

Román Filológiai Intézet

1.

dr. Tamás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag

Pálffy Endre docens, kandidátus
dr. Domokos Sámuel adjunktus, kandidátus
Nagy Béla tanársegéd
Szücs Éva aspiráns

lJ.

Tamás Lajos:
Román nyelvtörténet ; III--IV. éves román szakos hallgatók szá-

mára, I-Il. félév heti 2 óra.
Régi román irodalom: Ill. éves román szakos hallgatók számára,

1-11. félév heti 2 óra.
Bevezetés a romanisztikába; 1II-IV. éves francia, olasz, spanyol

és romárt szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Lásd Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Il.

Pálffy Endre:
A roman irodalom története a XIX. században, 1. rész; II. éves

román szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
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A román irodalomWrténete a XIX, században IL rész; Ill. éves
román szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra,

Román irodalmi szeminárium; IL és IlL éves román szakos hall-
gatók 'számára, 1-11. félév heti 2-2 óra,

Domokos Sámuel: .

A román irodalom a XX, században; I. éves román szakos hall-
gatók számára, I-IL félév heti 2 óra,

Román nyelv- és .beszédgyakorlat; II. és Ill. éves román szakos
hallgatók számára, I-IL félév heti 2-2 óra,

A. román irodalom története a XX. században; IV. éves román
szakos hallgatók számára, I-IL félév hetiKJIHGFEDCBA2 óra,

Román irodalmi szeminárium; IV, éves román szakos hallgatók
számára, I-IL félév heti 2 óra.

Román nyelvgyakorlat ; IV. éves román szakos hallgatók számára,
I-IL félév heti 2 óra,

Bevezetés a román népkőltészetbe; spec, koll., III-IV, éves román
•• szakos hallgatók számára, I-IL félév heti 1 óra.

Nagy Béla:

Leíró 'rornán nyelvtan és fonetika; L éves román szakos hallgatók
számára, I-IL félév heti 2 óra,

Gyakorlat a leíró, román nyelvtanhoz és fonetikához; 1. éves ro-
mán szakos hallgatók számára, J-IL félév heti 2 óra,

Román nyelv- és beszédgyalcorlat ; L éves rornán szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 4 óra.

Román mondattan; II. éves román szakos hallgatók számára,
I-cn, félév heti 2 óra,

Gyakorlat a román mondattanhoz; II. éves román szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra,

Birto Sándor mb, előadó:

A román nép története; 1. éves román szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra,

Gáldi László mb. előadó:

A román stílus kialakulása; Ill. éves román szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Román poétika ; IV. éves román szakos hallgatók számára, I-II,
félév heti 1 óra.

Ill.

IV.

Domokos S.: Arany János rornán fordításban, Világirodalmi Eigyelő V,
. 74-75, 1959.

Domokos S.: Pintea Gligor alakja a mondákban és betyárballadákban.
Filológiai Közlöny V, 418-428, 1959,



I .

D o m o k o s S . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKét romamal magyar népköltészeti gyűjtemény. (Mcldvai
csángó népdalok és népbaUadák; Háromszéki magyar népkölté-
szet). Filológiai Közlöny V , 488-490, 1959.

D o m o k o s S . : Betyárok tüzénél. Kelet-európai népek betyárballadái.
Szerkeszfés, bevezetés, jegyzetek. Europa Könyvkiadó, Budapest
1959, 354 p. .

P á l f f y E . : Goga pályafutásának néhány mozzanata. Filológiai Közlöny
V, 210-215, 1959.

P á l f f y E . : Egy ankét tanulságai. Felsőoktatási Szemle V i l I , 269, 1959.
P á l f f y E . : Domokos Sámuel: A román betyárballadák című kandidátusi

értekezésének vitáján hozzászólás és a vita összefoglalása. Magyar
Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. X I I I , 402-409, 1959.

T a m á s 1,.: Vada Etymologica, Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl.
X V , 73-85, 1959.

T a m á s L .: Zum ungarisch-slawisch-rumanischen Wortgut des Rumá-
nischen. Acta Linguistica I X , 241-260, 1959. és klny,

T a m á s L .: Du systeme phonologique de la langue roumaine, Bucarest-
Copenhague, 1959. VÖ. Recherches sur les diphtongues roumaines
publiées par A. Rosetti, 67-92.KJIHGFEDCBAp. és klny,

T a m á s L .: Hozzászólás Sötér István beszámolójához. Magyar Tud. Aka-
démia 1. Oszt. Közl. X I V , 235-236, 1959.

S z lá v N y e lv e k Intézete

dr. Kníezsa István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas

dr. Hadrovics László egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dobossy László docens, kandidátus
dr. Urhegyi Emilia docens
Gregor Ferenc adjunktus
Póth István adjunktus
Nagypál Teréz tanárseged
Hron József lektor
Lonczak József lektor
Ralev Lilo lektor
Gábor József könyvtáros

I I .

K n ie z s a I s t v á n :

Oszláv nyelv; 1-11. éves szláv szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.

Szláv nyelvészeti szeminárium; I-IV. éves szláv szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Szláv szintaxis; spec. koU., I-IV. éves szláv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Hadrovics L á s z ló :

Szerb-horvát nyelvtörténet ; Ill. és IV. éves szláv szakos hallgatók
számára, I~II. félév heti 2-2 óra.
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A szerb-horvát világi irodalom a kőzépkorban ; 1-11. éves szláv
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Irodalomtörténeti szeminárium; I-Il. éves szláv szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra; lll-IV. éves szláv szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra.

Szerb-horvát nyelvtörténet; IV. éves szláv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Pre seren és kora; Ill-IV. éves szláv szakos hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.

Ivan Cankar ; I-IV. éves szláv szakos hallgatók számára, II. fél-
év heti 1 óra.

Dobossy László:

Bevezetés a cseh irodalomtörténetbe; 1. éves szláv szakos hallga-
tók számára, I-Il. félév hetiKJIHGFEDCBA2 óra.

Cseh nyelvi és stílusgyakorlat; 1. éves szláv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

A cseh irodalom története; II. éves szláv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Cseh irodalomtörténeti szeminárium; II. éves szláv szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Urhegyi Emilia:

A régibb szlovák irodalom története; II. éves szláv szakos hallga-
tÓK számára, 1. félév heti 2 óra.

A szlovák irodalom története a XVI-XVII. században; II. éves
. szláv szakos' hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

A szlovák irodalom története a XIX. század második felében;
, III~rV. éves szláv szakos hallgatók számára, 1-11. 'félév heti
2 óra.

Irodalmi szeminárium; II. éves szláv szakos hallgatók számára,
I~II. félév héti2 óra; III~IV. éves szláv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Szakdolgozati szeminárium; Ill-IV. éves szláv szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra.

Gregór Ferenc:

·Szlovák leíró nyelvtan; mondattan; II. éves szláv szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Szlovák nyelvtani és beszédgyakorlat ; II. éves szláv szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Szlovák nyelvgyakorlat; II-Ill. éves szláv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra.

Póth István:

Szerb irodalom a XIX. században; Ill-IV. éves szláv szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Szerb irodalmi szeminárium; Ill-IV. éves szláv szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra.

Szerb-horvát leíró. nyelvtan: hangtan, szó- és alaktan; 1. éves
szláv szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Szerb-horvát leíró nyelvtan: mondattan; II. éves szláv szakos
hallgatók számára, I-Il. félév heti 2 óra.
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Szerb-horvát nyelvtani gyakorlat; 1. és II. éves szláv szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.

Nagypál Teréz:

Bolgár nyelvtörténet; Ill. éves szláv szakos hallgatók számára,
I-II. félév' heti 2 óra.

Szókapcsolatok a bolgárban; spec. koll., Ill. éves szláv szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.

Bolgár nyelvgyakorlat; Ill. éves szláv szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 4 óra.

Hron József:
Cseh leíró nyelvtan; 1. és II. éves szláv szakos hallgatók számára,

1-11. félév heti 2-2 óra.
Cseh beszédgyakorlat; 1. és II. éves szláv szakos hallgatók szá-

mára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Cseh nyelvgyakorlat ; orosz szakos hallgatók számára, I,-II. félév

heti 2 óra.

Lonczak József:

Bevezetés a lengyel irodalomba; 1. éves szláv szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra. .

Lengyel leíró nyelvtan; 1. éves szlávKJIHGFEDCBAI szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra. ,

Lengyel nyelvtani gyakorlat; 1. éves szláv szakos hallgatók szá-
. mára, 1-11. félév heti 2 óra.
A lengyel irodalom 1863 után; IV. éves szláv szakos hallgatók

számára, 1. félév heti 2 óra. .--
Irodalmi szeminárium; IV. éves szláv szakos hallgatók számára,

1-11. félév heti 2 óra.
A XX. századi lengyel irodalom; IV. éves szláv szakos hallgatók

számára, II. félév heti -2 óra.
Lengyel nyelvtörténet. morfológia, mondattan; IV. éves szláv sza-

kos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Ralev Lilo:

A bolgár irodalom története 1878'után Javorovig; Ill. éves szláv
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra. •

Bolgár irodalmi szeminárium; lll. éves szláv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév hetf 2 óra.

Bolgár balladák ; spec. koll., III. éves szláv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.

Bolgár nyelvgyakorlat; nem bolgár szakos hallgatók számára.
1-11. félév heti 2 óra.

Sipos István (Orosz Filológiai Tanszék):

Szláv népek és nyelvek; 1. éves szláv szakos hallgatók számára,
I-Il. félév heti 1 óra.

Szlovák nyelvtörténet; Ill. és IV. éves szláv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Dezső László mb. előadó:

Ószláv szövegelemzés; I. éves szláv . szakos hallgatók számára, I-
II. félév heti 2 óra.
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M á r k u s G y ö r g y n é zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmb. előadó:

Lengyel nyelvgyakorlat ; 1. éves szláv szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 4 óra.

Orzelskí S t a n i s la v mb. előadó:

Lengyel nyelvgyakorlat; IV. éves szláv szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 3 óra; nem lengyel szak?s hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.

V u j i c s i c s D . S z t o j á n mb. előadó:

Szerb-horvát nyelvgyakorlat; 1. éves szláv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 3 óra; II-Ill. éves szláv szakos hallga-
tók számára, I-II. félév heti 2 óra; IV. éves szláv szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.

lJI.

I V .

D o b o s s y L . : La traduction est-elle possible? Acta Litteraria I I , 422-428,
1959.

D o b o s s y L . : Fordításelmélet és irodalomtörténet. Filológiai Közlöny V ,

473-475, 1959. .
D o b o s s y L . : Karel Capek humanizmusa. Nagyvilág I V , 94-97, 1959.
D o b o s s y L . : Romain RoHand "a kavarodás fölött" 1-11. Világirodalmi

Figyelő V , 31-41 és 168-175, 1959.
D o b o s s y L . (munkatárssal): Francia irodalom. 'I'ankönyvkiadó, Buda-

pest 1959, 518 p: .'
G r e g o r F . : Die Pflanzennamen des Wörterbuches von Lechnitz. Studia

Slavica V , 121-151, 1959.
G r e g o r F . : Sipos 1.: Geschichte der slowakischen Mundarten der Huta-

und Hámor-Gemeinden des Bükk=-Gebirges. (Recenzió.) Magyar
Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. X V , 246-252, 1959.

H a d r o v ic s L . - G á ld i L . : Orosz-magyar szótár. Második átdolgozott és
bővített kiadás, Budapest 1959, 1968 p.

H a d r o v ic s L . - G á ld i L . : Orosz-magyar szótár. Második kiadás. Kísszó-
tar sorozat, Budapest 1959, 929 p.

H a d r o v ic s L . - G á ld i L . : Magyar-orosz szótár. Harmadik kiadás. Kis-
szótár sorozat, Budapest 1959, 804 p.

H a d r o v ic s L . : Stefan Kniezsa 60 Jahre alt. Studia Slavica V , 255-256,
1959.

K n ie z s a 1 . : Chronologíe der slowakíschen Ortsnamentypen. Studia S1a-
víca V , 173-179, 1959.

K n ie z s a I . : Magyar [övevényszó problémák. Nyelvtud. Közl. L X I , 267-
279, 1959.

N a g y p á l T . : L'évolution de la cr itique littéraire bulgare [usqu'á la deu-
xiéme guerre mondiale. Studia Slavica V,438-448, 1959.

N a g y p á l T . : Magyar-bolgár szótár. (Recenzió.) Studia Slavica V , 458-463,
1959.



Póth 1.: Die erste Übersetzung von Mazuraniés "Smrt Smail-ago Cen-
giéa". Studia Slavica V, 192-199, 1959.

Péth 1.: Klasszikus jugoszláv elbeszélések. Filológiai Közlöny V, 486-
488, 1959. .

Póth 1.: Uéimo nas jezik. Horvát nyelv könyv az általános iskolák VIlI.
osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest 1959, 136-160. p.

Urhegyi E.: Henyél. Magyar Nyelv LIV, 78-85, 1959.
Urhegyi E.: Pakocsa. Magyar Nyelv LIV, 197-200, 1959.
Urhegyi E.: Zur Frage der slowakischen historischen Volleslieder. Stu-

dia Slavica V, 101-119, 1959.
Urhegyi E.: Garázda, Magyar Nyelv LV, 531-535, 1959,

1.

Belső-Ázsiai Intézet

dr. Ligetí Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas

dr. Róna-Tás András tudományos kutató
Kara György mb. tanárseged

II.
Ligeti Lajos:

Mongol nyelvi alapísmeretek ; 1. éves orientalista szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.

Mongol nyelvtörténet; UI. és IV. éves orientalista szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra,

Mongol nyelvtörténeti szövegek filológiai elemzese 1.: a Mongolok
Titkos Története; Ill. és IV .. éves orientalista szakos hallgatók
számára, I~II. félév hetiKJIHGFEDCBA2 óra.

Mongol nyelvtörténeti szövegek filológiai elemzése n.: XIII., szá-
zadi mongol források; Ill. és IV, éves orientalista szakos hallga-
tók számára, 1. félév.

'I'ibeti nyelvi alapismeretek ; Ill. és IV, éves orientalista szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra,

Szeminárium; Ill. és IV. éves orientalista szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.

Rőna-Tas András:

Tibeti nyelvi alapismeretek; Ill. és IV. éves orientalista szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Kara György:

Mongol nyelvi alapísmeretek ; II. félév heti 2 óra.
Mai mongol nyelv; Ill. és IV. éves orientalista szakos hallgatók

számára, I-II. félév heti 2 óra.

Ill.

Mongol szövegek 1. Az elvarázsolt holttest meséi. Atírta Kara György.
Ligett Lajos elő szavával. Egyetemi jegyzet, 35. p.
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Ligeti Lajos:
Lásd Belső-Ázsiai Intézet II.

Feng Csung-jün:

Klasszikus k.ínai irodalmi szemelvények (k ínai nyelven); Ill. és
IV. éves orientalista szakos hallgatók számára,KJIHGFEDCBA1-11. félév heti
2 óra.

Válogatott tejezetek a klasszikus kínai irodalom történetéből;
(tolmáccsal, ajánlott) II. félév heti 1 óra.

I Csongor Barnabás:

Kína ókori és középkori története; 1-11. éves orientalista szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

A klasszíkus kínai nyelv alapjai 1.; II. éves orientalista szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Klasszikus kínai szővegek ; III-IV. éves orientalista szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 1 óra.

Galla Endre: •

Bevezetés a mai kínai irodalom történetébe; Ill-IV. éves orienta-
lista szakos hallgatók számára, I-Il. félév heti 1 óra.

IV.

Kara Gy.: Un texte mongol en écriture soyombo. Acta Orient. Hung.
1)(, 1-38, 1959.

Ligeti L.: Deux tablettes de 'P'ai-tsong des 'I's'ing, Acta Orient. Hung.
VilI, 201-239, 1959.

Ligeti L.: A török széfejtés és török jövevényszavaink. Magyar Nyelv
LV, 451-457, 1959.

Ligeti L.: Les mots solons dans un ouvrage chi nois. Acta Orient. Hung.
1)(, 231--272, 1959.

Ligeti L.: Egy XVIII. századi kínai forrás és szalon nyelvi glosszái.
Nyelvtud. Közl. L)(I, 161-191, 1959.

Róna-Tas A.: Mongol gerijn ugszátni dzüj. Studia Mongolica 1, 4 (Ulán-
bátor 1959), 11 p.

Róna-Tás A.: Jelentés második mongol tanulmányutamról. Magyar Tud.
Akadémia 1. Oszt. Közl. )(IV, 345-·350, 1959.

Kínai- és Kelet-Ázsiai Intézet

1.
dr. Ligeti Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-

suth-díjas
Feng Csung-jün docens, vendégtanár
dr. Csongor Barnabás adjunktus
Galla Endre adjunktus
J ózsa Sándor adjunktus
Hani Kyo japán lektor
Major Gyula japán lektor (második állás)
Mao Sou-fu kínai leletor

II.
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JózsaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS á n d o r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kína legújabbkori története; II-IV. éves orientalista szakos hall-

gatók számára, 1. félév heti 2 óra. '
Újkori kínai történeti szövegek olvasása; II-IV. éves orientalista

szakos hallgatók számára, Il. félév heti 2 óra.

~OC~~: G

Japán nyelvtan; kezdőknek, haladóknak, illetve erős haladóknak, G
I-1I. félév heti 2-2 óra.

H a n i K y o :

Japán nyelv- és beszédgyakorlat; kezdőknek, haladóknak. illetve
erős haladóknak. 1-II. félév heti 2-2 óra.

M a o S o u - f u :

A mai kínaí nyelv alapvető nyelv.tana; kezdőknek, 1-11. félév heti
4 óra.

Mai kínaí nyelv; középhaladóknak, 1-11. félév heti 2 óra.
Mai kínai irodalmi és szakszövegek; haladóknak, 1-11. félév heti

2 óra.

II.

H o r v á t h T ib o r mb. előadó:

Középkori japán művészet ; 1-11. félév heti 2 óra.

Ill.

I V .

C s o n g o r B . : A Contribution to the History of the ch'ing yin. Acta Orierit.
Hung, I X , 75-83, 1959.

J ó z s a S . : A. L. Narocsnickíj, Kolonialnaja politika kapitaliszticseszkih
gyerzsav na Dalnem Vosztoke. (1860-1895). (Recenzió.) Századok
93, 586-588, 1959. .

L ig e t i L . : Lásd Belső-Ázsiai Intézet I V ,

A r a b I r o d a lm i é s Mohamedan M ű v e lő d é s t ö r t é n e t i T a n s z é k

1 .

dr. Germanus Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, doktor

G e r m a n u s G y u la :

Arab nyelvtan kezdőknek; 1. éves' orientalista szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Arab szövegek középhaladóknak; II. éves orientalista szakos' hall-
gatók számára, 1-II. félév heti 2 óra.
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Arab irodalmi szövegolvasás haladóknak. III. éves orientalista
szakos hallgatók számára, I-II. fé'év heti 2 óra.

Mohamedán vallásjog;KJIHGFEDCBA1., II. és Ill. éves hallgatók számára, 1-11.

félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l .

I V .

Germanus Gy.: Ahined Sauki emlékezete. Nagyvilág IV,' 893-898, 1959.
Germanus Gy.: As-Si'r ar' Arabi al-Hadith. Szaut us-Sark, 1959. április.

Török Filológi-ai Intézet

1 .

dr. Németh Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díj as

dr. Fekete Lajos egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, Kossuth-
díjas

dr. Czeglédy Károly docens, kandidátus
dr. N. Kakuk Zsuzsa adjunktus, kandidátus
Káldy-Nagy Gyula tanársegéd
Bodrogligeti András aspiráns

I I .

Németh Gyula:
A magyar nyelv régi török jövevényszavai ; I-IV. éves orientalista

szakos hallgatók számára, 1--11. félév heti 2 óra.
Kazah nyelv; I-IV. éves orientalista szakos hallgatók számára,

I-II. félév heti 1 óra.
Kutadgu Bilig (Malov olvasókönyve alapján); II-IV. éves orien-

talista szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Oszmán-török nyelvjárások; I-IV. éves orientalista szakos hall-

gatók számára, 1-IL félév heti 2 óra.
Válogatott fejezetek a török filológiából; I-IV. éves orientalista

szakos hallgatók számára, 1-11. félév. heti 2 óra.

l<'ekete Lajos:

XVI. századi török elbeszélő kútfők ; II. éves orientalista szakos
hallgatók számára, 1--11. félév heti 2 óra.

Bevezetés az iszlám ismeretébe. (Birgevi.) ; Il-III. éves orientalista
szakos hallgatók számára, I-Il. félév heti 2 óra.

Törők paleográfiai gyakorlat; Il-IV. éves orientalista szakos hall- .
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Perzsa paleográfiai gyakorlat; Ill-IV. éves orientalista szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.

Czeglédy Károly:

Arab leíró nyelvtan; 1-11. éves orteritalista szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.



Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nehéz arab szövegek olvastatása ; IH-IV. éves orientalista szakos
hallgatók számára,KJIHGFEDCBA1-11. félév heti 2 óra.

Összehasonlító sémi nyelvészet; III-IV. éves orientalista szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.

A magyar őstörténelem arab forrásai; III-IV. éves orientalista
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra. .

Szeminárium; I-IV. éves orientalista szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N . K a lm k Z s u z s a :

Török nyelv kezdőknek; 1. éves orientalista szakos hallgatók szá-
mára, 1-I1. félév heti 2 óra. .

Haladó török írók ; I-IV. éves orientalista szakos' hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.

Orehoni feliratok olvasása; II-IV. éves orientalista szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.

K á ld y - N a g y G y u la :

A korai török krónikák forráskritikai elemzése; IV. éves orienta-
lista szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Török történetírók olvastatása (Wickerhauser kresztornátiája) ; II.
éves orientalista szakos hallgatók számára, I-II. félév heti. 2
óra.

F e h é r G é z á n é mb. előadó:

Török nyelvgyakorlat; II-IV. éves orientalista szakos hallgatók
számára, I-IL félév heti 5 óra.

K e y k h o s r o v (Piruz) H e k h a m e n e s h i mb. előadó:
Perzsa nyelvgyakorlat; II-IV. éves orientalista szakos hallgatók

számára, 1-11. félév heti 4 óra.

Schütz Ö d ö n mb. előadó:

Bevezetés az örmény filológiába; I-IV. éves orientalista szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

I V .

C z e g lé d y K .: A szavárd kérdés Thury József előtt és után. Magyar
Nyelv LV, 373-385, 1999.. .

C z e g lé d y K .: A koraí kazár történelem forrásainak kritikájához. Ma-
gyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. XV, 107-128, 1959.

C z e g lé d y K .: V. Minorsky, History of Sharvan and Derbend. (Recenzió.)
Acta Orrerit. Hung. I X , 329-333, 1959.

F e k e t e L . : Egy vidéki török úr otthona a XVL században. Magyar Tud.
Akadémia 1. Oszt. Közl. XV, 87-106, 1959.

N . K a k u k Z s . : Le dialecte turc de Kazanlyk. Acta Orient. Hung. V I l I ,

l69-187, 1959.
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143zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N. Kakuk Zs.: Textes .turcs de Kazanlyk. Acta Orient. Hung. VilI, 241-
311, 1959. .

N. Kakuk Zs.: Index des volumes 1 a L des Nyelvtudományi Közlemé-
nyek. (Recenzió.) Acta Orierit. Hung. VIlI, 333-3:34, 1959.

Káldy-Nagy Gy.: Török-magyar kapcsolatok. DiplomáciaiKJIHGFEDCBAés Nemzetközi
Jogi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest 1959, 521-524. p.

Káldy-Nagy Gy.: V. Minorsky, The Chester Beatty Library. (Recenzió.)
Acta Orierit. Hung. IX, 333-335, 1959.

Káldy-Nagy Gy.: .F. Taeschner, Gíháunumé., (Recenzió.) Acta Orient.
Hung. IX, 335-336, 1959.

Németh Gy.: Eine Wörterliste der Jassen, der Ungarlándischen Alanen.
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin, 1959.

Németh Gy.: Zur Geschichte des Wortes tolmács "Dolmetscher". Acta
Orient. Hung. VIlI, 1-8, 1959.

Németh Gy.: A Magyar Nyelv Értelmező Szótára, Magyar Tudomány
IV, 639-644, 1959.

Németh Gy.: A J. Joki, Wörterverzeichnis der Kyzyl-Sprache. (Recen-
zió.) OLZ, 1959, 1/2, 51-

Németh Gy.: J. Deny, Prin cipes deo grammaire turque. (Recenzió.) OLZ
1959, 11/12, 609-613.

Latin Filológiai Tanszék

1.

dr. Trencsényi-Waldapfel Imre tanszékvezető tanár, akadémikus
dr. Horváth János docens, a tudományok doktora, Kossuth-díjas
dr. B. Révész Mária docens
dr. Maróti Egon docens, kandidátus (második állás)
P. Mayer Erika' tanársegéd
Marticskó József tudományos kutató
Hegyi Dolores aspiráns

II.
Trencsényi- Waldapfel Imre:

Római irodalomtörténet; II-Ill-IV. éves latin szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Antik vallástörténet; II. éves latin szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 1 óra.

Szakszeminárium ; Ill. és IV. éves latin szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1-1 óra.

Vergilíus: Aeneis VI. ének; spec. koll., I-IV. éves latin szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Bevezetés a klasszika-filológiába; az Eötvös Kollégium tagjai szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.

Horváth János:

Auktorolvasás: Plautus, Terentius; III. éves latin szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra; a levelező tagozat IIl. éves la-
tin szakos hallgatói számára, 1. félév havi 2 óra.



Auktorolvasás: Vergilius: Eclogák és Georgica; II!. éves latin sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra ; a levelező tagozat III.
éves latin szakos hallgatói számára, II. félév havi 2 óra.

Auktorolvasás: Hqratius: Szatírák és Episztulák; IV. éves latin
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.

Középkori oklevelek olvasása; II--IV. éves középkori régész hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Középkori latin források olvasása; II-IV. éves középkorí régész
hallgatók' számára, 1-11. félév heti 2 óra.

B. Révész Mária:

Az antik irodalom története; 1. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra; a levelező tagozat 1. éves magyar
szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Auktorolvasás: Vergílius: Aeneis; 1. éves latin szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Auktorolvasás: Lucretius; IV. éves latin szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra. '

Auktorolvasás: Sallustius, Livius; a levelező tagozat 1-11. éves
latin szakos hallgatói számára, havi 2 'óra.

Latin nyelvgyakorlat; 1. éves idegen nyelv szakos hallgatók szá-
'mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Lásd Allam- és Jogtudományi Kar Idegen Nyelvi Lektorátus II.

Maróti Egon:

Auktorolvasás: Caesar, Cicero; 1. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Auktorolvasás: Tacitus; Ill. éves latin szakos hallgatók két cso-
portja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra; a lev elező tagozat Ill.
éves latin szakos hallgatói számára, havi 2 óra.

Bevezetés a klasszika-ftlológtai kutatómunkába és forrás gyakor-
lat; az Eötvös 'Kollégium tagjai számára, I-Il. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P . !)layer Erika:

Latin leíró nyelvtan és fordítási gyakorlat; 1. éves latin szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra.

Auktorolvasás: Ovidius, Catullus, 'I'ibullus, Propertius; II. éves
latin szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; IV. éves
latin szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra;' a levelező
tagozat 1-11. éves latin szakos hallgatói számára, havi 3 óra.

Latin nyelv- és stílusgyakorlat; (ajánlott) III. éves latin szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Latin nyelvgyakorlat: 1. éves idegen nyelv szakos hallgatók szá-
mára, 1-:11. félév heti 2 óra.

Nagy Ferenc mb. előadó:

Auktorolvasás: Livius és Sallustius: II. éves latin szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 1 óra.

Auktorolvasás: Tacitus; II-IV. éves régész hallgatók számára,
1-11. félév .heti 1 óra.

A latin oktatás módszertana; IV. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.

Latin nyelvgyakorlat; 1. éves idegen nyelv szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti. 2 óra.
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Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V .

H o r v á t h J . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHozzászólás Horváth István Károly "Catullus" című kandi-
dátusi értekezésének vitájához. Magyar Tud. Akadémia I. Oszt.
Közl. X I V , .3 3 8 - 3 4 3 , 1959.

M a r ó t i E.: A kalózok szerepe Sextus Pompeius táborában. Antik Tanul-
mányok V I , 213-220, 1959. és klny.

M a r ó t i E . : Bericht über die Cicero-Konferenz in Warschau, Bibliotheca
Classica Orientalis I V , .230-233, 1959. és klny.

M a r ó t i E . : Bleicken: Das Volkstribunat der Klassischen Republik. (Re-
cenzió.) Acta Antiqua V I I , 455-457, 1959. és klny. .

M a r ó t i E . : Beszámoló a római Cicero-korigresszusról. Antik Tanulmá-
nyok V I , 315-319, 1959. és klny.t

M a r ó t i E . : Beszámoló Horváth I. Károly "Catullus"KJIHGFEDCBAcím ű értekezésének
vitájáról. Magyar Tud. Akadémia I. Oszt. Közl. X I V , 338-343,
1959. és klny,

M a r ó t i E . : E. Valgiglio: Sílla e la crisi republicana. (Recenzió.) Zschr. f.
Geschichtswissenschaft 7 , 455-457, 1959. és klny,

M a r ó t i E . : Trencsényi-Waldapfel Imre: Cicero. Válogatott művei. (Re-
cenzió.) Antik Tanulmányok V i , 136-139, 1959. és klny.

M a r t i c s k ó J . : Sándor Pál: Aristotelés logikája. (Reéenzió.) Magyar Tud.
Akadémia I. Oszt. Közl. X I V , 370-376, 1959.

. .M a r t i c s k ó J . : A Magyar· Tudományos Akadémia Klasszika-filológiai
Kongresszusa. Beszámoló. Magyar Tudomány. I V , 159-161, 1959.

M a r t i c s k ó J . : Emlékülés Ovidius születésének 2000. évfordulója alkalmá-
ból. Antik TanuI1'hányok V I , 163-164, 1959.

M a r t im ,k ó J . : Beszámoló az Ókortudományt Társaság megalakulásáról.
Antik Tanulmányok V I , 164-165, 1959.

M a r t i c s k ó J . - H o r v á t h 1 . K . : A Magyar Tudományos Akadémia Klasz-
szika-rílológíaí Kongresszusa, Beszámoló. Antik Tanulmányok V I ,

165-180, 1959. Orosz nyelven: Acta Antiqua V I I , fasc. 1-3, 1959.
P . M a y e r E . : Lukianos: Beszélgetés a táncról. Jegyzetek. Magyar Heli-

kon, Budapest 1959, 129-160. p.

B . R é v é s z M .: Beszámoló az erfurti Klasszika-filológiai Kongresszusról.
/ Antik Tanulmányok V I , 312-313, 1959.

B . R é v é s z M .: Klasszika-filológiai Kongresszus Erfurtban. Felsőoktatási
Szemle V U I , 326-328, 1959.

T r e n c s é n y i - W a ld a p f e l 1 . : Vallástörténeti tanulmányok. Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1959, 536 p. + XXIX tábla.

T r e n c s é n y i - W a ld a p f e l 1 . : Mitológia. Kü4öldi Irodalom Kiadója, Moszkva
1959,.470 p. + LXIV tábla.

T r e n c s é n y i - W a ld a p f e l 1 . : Lukianos: Beszélgetés a táncról. Utószó. Ma-
gyar Helikon, Budapest 1959, 160 p.

T r e n c s é n y i - W a ld a p f e 1 1 . : Cicero válogatott m űveí. Válogatás, bevezetés,
jegyzetek. Második bővített kiadás. Gondolat Kiadó, Budapest
1959, 146 p. .

. T r e n c s é n y i - W a ld a p f e l 1 . : Sophoklés. Tanulmánya ."Sophoklés drámáí"
című kiadványban. Magyar Helikon; Budapest 1959, 49;1-509. p.
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Trencsényi-Waldapfel I.: Dzsambul. Szovjet Irodalom, Gondolat Kiadó,
Budapest 1959, 22.7-258. p.

Trencsényi-Waldapfel 1.: AzKJIHGFEDCBAúj Menandros. Magyar Tudomány IV, 361-
378, 1959. és klny,

Trencsényi-Waldapfel 1.: Menandros Dyskolosa. Antik Tanulmányok VI,
181-211, 1959.

Trencsényi-Waldapfel 1.: Literatur und Folklore. im kl assis chen Alter-
tum. Acta Antiqua VII, 1-20, 1959. és klny,

Trencsényi-Waldapfel 1.: Eine aesopísche Fabel und ihre orientalischen
Parallelen. Acta Antiqua VII, 317-327, 1959. és klny.

Trencsényi-Waldapfel 1.: Uber Komposi tionsfragen der frühgríechíschen
Epik. Das Altertum V, 131-141, 1959. és klny,

Trencsényi-Waldapfel 1.: Le Symbole d'Ulysse ehez Cicéron et ehez
Joachim du Bellav. Bulletin de l'Association Guillaume Budé,
Lettres d'Humanité XVIII, 522-526, 1959. és -klny.

Trencsényi-Waldapfel 1.: Beke Ödön üdvözlése. Magyar Tud. Akadémia
I. Oszt. Közl. XV, 70-72, 1959.

Trencsényi-Waldapfel 1.: G. Lukács, Wider den missverstandenen Rea-
lismus. (Recenzió.) Magyar Tudomány IV, 107-111, 1959.

Trencsényi-Waldapfel 1.: W. Marg: Homer über die Díchtung. (Recen-
zió.) Deutsche Literaturzeitung LXXX, 107-110, 1959.

Trencsényi-Waldapfel 1.: Hesiodos, Werke und Tage. (Autorreferat.)
Bibliotheca Classica Orientalis IV, 206-210, 1959.

Trencsényi-Waldapfel 1.: De Cicero ne poetarum Graecorum interprete.
(Kívonat.) Primus conceritus ex omnibus nationibus studiis Cice-
roníanís provehendis. Roma 1959, 42-43. p,

Görög Filológiai Tanszék

1.
dr. Moravcsik Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,

Kossuth-díjas
dr. Falus Róbert docens, kandidátus
Kopp Éva tanársegéd

II.
Moravesik Gyula:

A görög irodalom hellénisztikus kora ; II-IV. éves görög szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

A görög irodalom római kora; II-IV. éves görög szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.

Szemináriumi gyakorlat a görög filológia köréből ; 1-11. félév heti
1 óra.

Görög kéziratok olvasása; spec. koll., I-II. félév heti 1 óra.
Bevezetés a bizantinológiába; spec. koll., I-II. félév heti 1 óra.

Falus Róbert:

Görög auktorolvasás; Ill-IV. éves görög szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Görög nyelv- és stílusgyakorlat; lU-IV. éves görög szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
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Görög nyelv; I. és II. éves latin szakos hallgatók számára, 1-II.
félév heti 2-2 óra.

Görög nyelvgyakorlat; Ill. éves latin szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.

Kopp Éva:

Görög; auktorolvasás; 1-11. -éves gorog szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra; muzeológus hallgatók számára, 1-11. fél-
év heti 2 óra.

Görög nyelvgyakorlat; 1-11. éves görög szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.

Görög nyelv; a levelező tagozat I-·IlI. éves latin szakos hallgatói
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Görög nyelv és auktorolvasás; a levelező tagozat II-Ill. éves gö-
rög szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Kavafisz költészete; spec.' koll., 1. félév heti 1 óra.

Berki Feriz mb. előadó:

Újgörög nyelv; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Újgörög beszédgyakorlat; spec. koll., 1·-11. félév heti 1 óra.

Ill.KJIHGFEDCBA ,

IV. -Falus R.: Görög költők antológiája. Válogatás, szerkesztés, előszó, jegy-
zetek. Európa Könyvkiadó, Budapest 1959, 685 p.

Falus R.: Aiszkhülosz: Három dráma. utószó, jegyzetek. Európa Könyv-
kiadó,Budapest 1959, 136 p.

Falus R.: A tragikum az Antigonéban. Nagyvilág IV, 1198-1204, 1959.

Falus R.: Az eszmei rninimumról, Kortárs Ill, 772-775, 1959.

l{opp É.: Kósztasz Varnalisz: Szókratész igazi védőbeszéde. Utószó, jegy-
. zetek. Európa Könyvkiadó, Budapest 1959, 70 p. .

Kopp É.: Kósztasz Varnalisz (1884 - ). Könyvbarát IX, 305·-306, 1959.

Moravcsik Gy.: A XI. nemzetközi bizantinológiai kongresszus.' Magyar
Tudomány IV, 100-101, 1959..

Moravesik Gy.: H. Hunger: Byzantinische Geisteswelt von Konstantin
dem Grossen bis zum Fan Kostantinopels, Baden-Baden 1958. (Re-
cenzió.) Deutsche Literaturzeitung 80, 118-120, 1959. és Antik Ta-
nulmányok VI, 155-157, 1!:l59.

Moravesik Gy.: Byzantinische Geschichtsschreiber. Herausg. von E. v.
Ivánka, V-VIlI. Graz-Wien-Köln 1956-1958. (Recenzió.) Antik
Tanulmányok VI, 157, 1959.

Moravesik Gy.: Referátumok magyar bizantinológiai munkákról a "By-
zantinische Zeitschrift"-ben (52, 1959.) és a "Byzantinoslavica"-
ban (20, 1959.).
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Indoéurópai Nyelvtudományi Tanszék

1.

dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora

Hutterer Miklós adjunktus, kandidátus
Töttössy Csaba tanársegéd

II.
Harmatta János:

Indoeurópai összehasonlító nyelvészet; Ill-IV. éves iranista, latin
és görög szakos hallgatók számára,KJIHGFEDCBA1. félév heti 2 óra.

Bevezetés. az indoeurópai nyelvtudornányba; 1--11. éves indológus,
íranísta, latin és görög szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra.

Középperzsa feliratok; iranista hallgatók számára, 1. félév heti 2
óra ..

Öind epika; II. éves indológus hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra. •

Latin nyelvtörténet ; lII-IV. éves latin szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.

Bevezetés a latin felirattanba. Archaikus latin nyelvemlékek ; I-
ll. éves latin szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Hutterer Miklós:

Bevezetés a germanisztikába; Ill. éves angol szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.

Öízlandi és ónorvég 'nyelv és irodalom; spec. koll., 1. félév heti 2
óra.

Gót nyelv; spec. ,koll., i. félév heti 2 óra.
A germán fonéma rendszer kérdései; spec. koll., II. félév heti 2

óra.
Germán vallástörténet és mitológia; spec. koll., II. félév het] 1

óra, .
A germánok a népvándorlás korában; spec. koll., II. félév heti 2

óra.
Tacitus és a germánok. Szövegolvasás és kommentár; spec. koll.,

II. félév heti 1 óra.
Öizlandi szövegek (Edda és saga olvasás); spec. koll., II. félév heti

2 óra. '
Bevezetés az' indoeurópai nyelvtudományba; a levelező tagozat

I-II. éves latin szakos hallgatói számára, I. félév heti 2 óra.
Indeeurópai összehasonlító nyelvészet ; a levelező tagozat Ill. éves

latin szakos hallgatói számára, I. félév heti 2 óra.
Latin nyelvtörténet; a levelező tagozat III. éves latin szakos hall-

gatói számára, II. f~lév heti 2 óra.

Töttössy Csaba:
Latin leíró nyelvtan és stílusgyakorlat ; II. éves latin szakos hall-

gatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Latin szövegek stíluselemzése; spec. koll., IV. éves latin szakos

hallgatók számára, I-Il. félév heti 2 óra.
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Görög szövegek stíluselemzése; spec. koll., görög szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.KJIHGFEDCBA

Ö ind meseirodalom; II. éves indológus hallgatók számára, 1-11.

félév heti 2 óra.
Oind nyelv; 1. éves indológus és 1-11. éves iranista hallgatók szá-

mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Öind nyelvgyakorlat; 1. éves indológus hallgatók számára, I-II.

félév heti 2 óra.
Latin leíró nyelvtan és ·fordítási gyakorlat; a levelező tagozat II.

éves latin szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Debreczeni Arpád mb. előadó:
Hindi nyelv (haladó); 1. éves indológus hallgatók számára, 1-11.

félév heti 2 óra.
Hindi nyelv (kezdő); II. éves indológus hallgatók számára, 1-11.

félév heti 2 óra.

HjaIti Kristgeirsson mb. előadó:

Újizlandi nyelv és irodalom; (fakultatív) II. félév heti 2 óra.

Mády Zoltán mb. előadó:
Bevezetés a kelta filológiába; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Kelta szövegek olvasása; spec. koll., II. félév heti 2 óra.

Ill:

IV.

Harmatta J.: Egy új párthús ideogramm. Antik Tanulmányok VI, 81-
86, 1959.

Harmatta J.: Dura Europos és az iráni Mezopotámía kapcsolatainak
kérdéséhez. Antik Tanulmányok VI, 110-112, 1959.

Harmatta J..: Der Alte Orient und das klassische Altertum. Acta Anti-
qua VII, 29-37, 1959.

Harmatta J.: Irano-Aramaica. Acta Antiqua VII, 337-409, 1959.
Harmatta J.: Bevezető tanulmány a Pancsatantra fordításához. Pancsa-

tantra, Magyar Helikon, Budapest 1959, 7-22. p.

Hutterer M.:. Milimári. Magyar Nyelv LV, 256-257, 1959.
Hutterer M.: 'Sallang és islóg, Magyar Nyelv LV, 408-409, 1959.

Hutterer M.: A germán őstörténeti kutatások újabb eredményei. Nyelv-
tud. Közlöny LXI, 139-141, 1959.

Hutterer M.·: Randbemerkungen zu Eberhard Kranzmayer's Historiaeher
Lautgeographie des gesamtbaíríschen Dialektraumes. Acta Linguis-
tica IX, 335-360, 1959.

Hutterer M.: Bárczi G.: Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest 1957.
(Recenzió.) Acta Linguistica IX, 229-233, 1959.

.Hutterer M.: Das Ofner Stadtrecht. Herausgegeben von Karl Mollay.
Budapest 1959. (Recenzió.) Acta Ieinguistíca IX, 400-406, 1959.
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Hutterer M.-Lay B.: Deutsche Literatur und Literaturgeschichte für die
Ill. Klasse der deutschen Gymnasien in Ungarn. Tankönyvkiadó,
Budapest 1959, 345 p.

Oko ri (Görög-Római) Történeti 'I'anszék

1.

dr. Marót Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Hahn István docens, kandidátus
Szalmá si Pál tanársegéd

II.
Marót Károly:

Görög történet a peloponnésosi háborúig; 1. éves latin és görög
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Római történet a köztársaság korában; II. éves latin és görög sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Mykénétől Homérosig; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Homérosaz újabb kutatások tükrében; spec. koll., II. félév heti

2 óra.

Hahn István:

A görög történelem fő problémái; 1. éves történelem szakos hall-
gatók számára; 1. félév heti 2 óra.

A római történelem fő problémái; 1. éves történelem szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.

Római -történet a császárság korában; II. éves latin és görög sza-
~ kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Appianos Illyrika-jának olvasása; Il-tV. éves ókori régész hall--

gatók számárayI. félév heti 2 óra.
Pausanias Periégésis-ének olvasása; II-IV. éves ókori régész hall-

gatók számára, II. félév heti 2 óra.
"A történetírás atyja"; szeminárium 1. éves történelem szakos

hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra. .
Az athéni demokrácia nagy százada; szerninárium 1. éves törté-

nelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Latin nyeívű történeti források olvasása; II. éves történelem sza-

kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Bevezetés az ókori történet kronológiájába; spec. koll., II. félév

heti 2 óra. '

Szalmási Pál:

Latin nyelvű történeti források olvasása; 1. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Latin nyelv (kezdőknek); 1. éves különböző szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Latin nyelv (haladóknak) ; IL éves különböző szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra. .

Görög nyelv kezdőknek; 1-11. félév heti 1 óra .
. A római történet fő problémái; a levelező tagozat II. éves törté-

nelem szakos hallgatói számára,' 1. félév heti 1 ÓJ;a.
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A görög történet fó problémái; a levelezé tagozat I. éves történe-
lem szakos hallgatói számára, II. félév heti 1 óra.

MarUcskó József mb. előadó:'

Görög filozófiatörténet szövegekkel ; IV. éves latin szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Ill.

IV.

Hahn 1.: A későrómai birodalom adórendszere és al Szászánida adózás.
Egri Ped. Főiskola Évkönyve V, 263-271, 1960.

Hahn 1.: Sassanidische und spatrömische Bestenerung. Acta Antiqua
VII, 149-160, 1959. ., ,

Hahn 1.: Politikai és ideológiai harc Julianus apostata halála körül.
Antik Tanulmányok VI, 259-270, 1959.

Hahn 1.: Ferenczy Endre, A magyar föld népeinek története a honfogla-
lásig. (Recenzió.) Századok 93, 663-665, 1959. '

Hahn 1.: Történelem az általános gimnáziumok 1. osztálya számára.
Tankönyvkiadó, Budapest 1959. '

Hahn I.-Scheiber S.: Further Chapters from Saadia's Kitab al-Sarai',-
Acta Orientalia IX, 97-107, 1959.

Marói K.: Homerus Expurgans. Studi e Materiali di Storia delle Reli-
gioni, Roma XXX, 1-11, 1959.

Marói K.: Essence de la Poésie Populaire. Acta Antiqua VII, 21-28,
1959.

Marót K.: Ovidio, il. poeta di tutti. Atti de Convegno Internazionale
Ovidiano, Sulmona, Maggio 1958, 1, 219-234, 1959.

Ókori Keleti Történeti TanszékA

)

1.
dr. Dobrovíts Aladár tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-

nyok doktora
Begyáts László docens

Kákosy László tanársegéd

II.
Dobrovits Aladár:

Okorl keleti ,történelem; 1. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.

Keleti kultuszok a római birodalomban; spec. koll., I-II. félév
heti 2 óra.

Művészetelméleti problémák az ókori keleten; spec. koll., I-II.
f~lév heti 2 óra,



Egyiptomi irodalmi szövegek olvasása; spec. koll., 1-11. félév heti
2 óra.

Bevezetés a vallástörténetbe; 1-11. éves történelem szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév 'heti 1 óra.

Dobrovits Aladár-Kákosy László:

Gyakorlat az ókori keleti történelem köréből ; szeminárium 1.éves
történelem szakos hallgatók számára, IL félév heti 2 óra.

Begyáts László:

Bevezetés az őstörténetbe; 1. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra,

A IV. század válsága - Platón; 1. éves történelem szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra.

A vallás eredete és korai formái; szeminárium, 1. félév heti 2 óra.
A kereszténység eredete; sze~inárium, II. félév heti 2 óra.
Ostörténeti problémák; spec. koll., II. félév heti 2 óra.

Az ókori történet főbb problémái; a lev elező tagozat kiegészítő
történelem szakos hallgatói számára, 1-11. félév kéthetenként
3 óra.

Homérosz mint történeti forrás; szeminárium, 1. félév, két csoport,
heti 2 óra.

Kákosy László:

Bevezetés a kopt nyelvbe; spec. koll., II. félév heti' 2 óra.

Dávid Antal mb. előadó:

Sumér nyelv; spec. koll., I-II. félév heti 2 óra.
Akkád nyelv; spec. koll. 1-11. félév heti 2 óra.
Az ékírás megfejtése; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.

Wessetzky Vilmos mb. előadó:

Egyipto~l nyelvtan és hieroglyph írás; spec. koll., 1-11. félév
heti 2 óra.

Hieratikus írás; SPeC. koll., I-iI. félév heti 2 óra.

Ill.

Dobrovits A.: Bevezetés a vallástörténetbe. Egyetemi jegyzet, 29 p',PONMLKJIHGFEDCBA

I V .

Dobrovits A.: Le probleme de la frontalité dans la sculpture égyptienne
et grecque. Acta Antiqua VII, 39-40, 1959.

Kákosy L.: Újabb szolga szobrok az Egyiptomi Gyűjteményben. (Nouvel-
les statuettes de servi te urs dans la Collection Égyptienne.) Bulletin
du Musée National Hongroís des Beaux-Arts No 14. 1959.
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Középkori Magyar Történeti TanszékA

I

dr. Elekes Lajös tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora; Kqssuth-díjas

dr. Sinkovics István egyetemi tanár, kandidátus
G. Bolla Ilona tanársegéd
Rottler Ferenc tanársegéd

153

I I .

Elekes Lajos:

A feudális állam rendi-képviseleti formájának kialakulása Ma-
gyarországon; II. éves történelem szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.

A jobbágyparaszti osztályharc a virágzó feudalizmus időszakában;
II. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.

A középkori magyar történet, korszakolása; spec, koll., 1. félév
heti 2' óra.

Forrástanulmányok a rendi fejlődés kérdéseiről; szeminárium II.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Forrástanulmányok a jobbágyság életéről a XIV-XV. században;
szemínáríum II. éves történelem szakos hallgatók két csoportja
számára, II. félév heti 2-2 óra.

A periodizációs kérdések szakirodalma; szakszemínárium, I. félév
heti 2 óra.

Lederer Emma (Történeti Segédtudományok Tanszéke):

Forrásgyakorlat az Árpád-kori társadalomtörténet tárgyköréből ;
széminárium 1.' éves történelem szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.

Sinkovics István:

Az erdélyi fejedelemség ; II. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Gyakorlatok az erdélyi fejedelemség történetéből; szeminárium II.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Bocskai szabadságharca; szeminárium II. éves történelem szakos
hallgatók számára, .II. félév heti 2 óra.

A "második jobbágyság" Magyarországon; szemínáríum III-iV.
éves történelem szakos hallgatók számára, I-I1. félév heti 2 óra.

/ -Lásd Történeti Segédtudomáíiyok Tanszéka II.

G. Bella Ilona:

A jobbágyság helyzetének alakulása a XIII-XIV. században; sze-
minárium II. éves történelem szakos hallgatók két-két csoportja
számára, L félév heti 2-2 óra.

Forrásgyakorlat az Árpád-kori társadalomtörténet tárgyköréből;
szeminárium 1. éves történelem szakos hallgatók .három cso-
portja számára, II. félév heti 2-2 óra.

A jobbágytelek kialakulásának problémája •. szakszemínárium 1-
II. félév heti 2 óra.



IV.

Bevezetés a magyar történelem forrásaiba; a levelező tagozat I.
éves történelem szakos hallgatói számára, 1. félév kéthetenként
3 óra.

Forrásgyakorlat az Arpád-korí társadalomtörténet' tárgyköréből ;
a levelező tagozat II. éves történelem szakos hallgatói számára,
1. félév kéthetenként 3 óra.

A Mohács elötti magyar történet fő kérdései; a levelező tagozat
1. éves történelem kiegészítő szakos hallgatói számára, II. félév
kéthetenként 3 óra. '

Lásd Történeti Segédtudományok Tanszéke II.

Rottler Ferenc:

Az Árpád-kori társadalomtörténet kérdései; szeminanum II. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Forrásgyakorlat az Árpád-kori társadalomtörténet tárgyköréből:
szeminárium 1. éves történelem szakos hallgatók' három cso-
portja számára, II. félév heti 2-2 óra.

Magyarország történetének fő kérdései az Anjou-kortól Mohácsig ;
a levelező tagozat II. éves történelem szakos hallgatói számára,
1-11. félév kéthetenként 3 óra. .

Lásd Történeti Segédtudományok Tanszéke II.A

Ill.

Sinkovics 1.: A történeti statisztika forrásai. (Szerk. Kovacsics József,
Közgazdasági és Jogi Könyvkíadó, Budapest 1957.) (Recenzió.) Le-
véltári Közl. XXX. 135~141, 1959.

Újkori és Legűjabbkörf Magyar Történeti Tanszék

1.

dr. Mód Aladár' egyetemi tanár, a tudományok doktora, mb. tan-
székvezető

dr. Andics Erzsébet egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
(szabadságon)

Szabad György docens, kandidátus

Galántai József adjunktus, kandidátus

Kis Aladár adjunktus

Pölőskei Ferenc adjunktus (második állás)

Siklós András adjunktus

Tóth Ede adjunktus
Mészáros Károly 'tanársegéd (második áHás)
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Az ellenforradalmi korszak és a magyar "munkásmozgalom fő
kérdései; IV. éves történelem szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.

Szabad György:
Széchenyi és a reformellenzék viszonya; Ill. -éves történelem sza-

kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Parasztságtörténet. A jobbágyfelszabadítástói a századvégi agrár-

válságlg; Ill. éves történelem szakos hallgatók 'számára, II. fél-
év heti 2 ór-a.

A reformországgyűlések főkérdései ; szeminárium, lll. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

XIX. századi politikai emlékiratok; szeminárium, Ill. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Újkori magyar gazdaság- és társadalomtörténet; szakszerninárium,
, lll-IV. éves történelem szakos hallgatek számára, 1-11. félév

heti 2 óra.
Magyarország története 1711-1849; a levelező tagozat II. éves tör-

ténelem kiegészítő szakos' hallgatói számára, II. félév.

Galántai József:
Magyarország az 1. világháborúban és a trianoni béke; III-IV.

éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Állam és egyház viszonya a kiegyezés után; szeminárium Ill-IV.

éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Magyarország története 1939-1948; a levelező tagozat V. éves tör-

ténelem szakos hallgatói számára, 1. félév.
Egyház és politika a dualizmus korában; 'Ill-IV. éves történelem

szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyarország az 1914-1918. évi világháborúban; szemmarium

lll-IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.

Magyarország története 1918-1939-ig; a levelező tagozat IV. éves
történelem szakos hallgatói számára, II félév.

Kis Aladár:

Magyarország külpoljtíkája a II. világháború küszöbén; spec. koll.
és szeminárium IV. éves történelem szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2-2 óra.

Lásd Újkori és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék II.

Siklós András:

Bevezetés az 1918/19. évi magyarországi forradalmak történetébe,
forrásaiba és irodalmába; IV. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Magyarország legújabbkori történetének főkérdései; szakszeminá-
rium IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.

Magyarország története 1918-1945; a )evelező tagozat Ill. éves
történelem kiegészítő szakos hallgatói számára, II. félév.



Tóth Ede:

Küzdelem a' magyar államnyelv bevezetéséért 1790~1848; III. éves
történelem szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.

A magyar államnyelv problémái a XIX. századi politikai röpirat-
irodalomban; szeminárium III. éves történelem szakos hallga-
tók számára, I. félév heti 2 ÓTa. '

A nemzetiségi kérdés a XIX. században; szakszeminárium IV. éves
történelem szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

, Mocsáry Lajos és a Függetlenségi Párt; III. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Magyarország története 1711-1790; a Ievelező tagozat III. éves
történelem szakos hallgatói számára, II. félév,

nfészáros J{ároly:

Agrárfejlődés és agrárpolitika Magyarországon a XX. században;
szakszeminárium IV. éves történelem szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra. -'

"Helytörténeti témák Magyarország XIX. század végi és XX. száz>
eleji történetéből; szeminárium III. éves történelem szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.

Magyarország története 849-1917; a levelező tagozat IV. éves
, hallgatói számára, 1. félév.PONMLKJIHGFEDCBA

l l l .

I V .

Galántai J.: A "keresztényszocialista" szervezkedés Magyarországon
1903-1918. I. közlernény. Párttört. Közl. V, 1. sz. 67-93, llJ59,

Galántai J.: Egyház és politika. A katolikus egyház politikai szerepe
Magyarországon 1914-1918-ban. Kandidátusa értekezés, meg-
védve 1959. április 28.

Kis A.: Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikon. Címszavak a Dimplo-
mácia története tárgyköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.

nfód A.: Lásd A Tudományos Szocializmus Alapjai Tanszék IV.
Pőlőskei F.: Parasztmozgalmak 1905-1914. között. NfEDOSZ, Budapest

1959, 24-42. p.

Siklós A.: Adalékok a' Magyar Tanácsköztársaság historiográfiájához.
Századok 93, 102-109, 195-9.

Szabad Gy.: A magyar jobbágyfelszabadítás: A magyar parasztság ki-'
alakulása, története és mozgalmaí 2. sz. MEDOSZ, Budapest 1958
(1959) 21-35. p.

Szabad Gy.: Parasztságunk helyzete a szabadságharc után. A magyar
parasztság kialakulása, története és mozgalmai 3. sz. MEDOSZ,
Budapest 1959, 3-18. p.

Szabad Gy.: Kossuth 1860/61-es politikájának jellemzéséről,A (V íta .) Szá-
zadok 93, 172-173, 1959.

Szabad Gy.: Úri szék. XVI-XVII. századi perszövegek (szerk. Varga
Endre). (Recenzió.) Levéltári Közl, XXX, 162-164, 1959.
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dr. Székely György tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus

dr. Váczy Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Sz. Jónás Ilona tanársegéd

I I .

S z é k e ly G y ö r g y :

Európa és a Közel-Kelet az invesztitura harcok és kereszteshad-
járatok korában; II. éves történelem .szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.

A városok fejlődése a X-XIV. században; művészettörténész és
régész hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Nagy Károly, a képrombolók és Harun al-Rasid kora ; szeminárium,
1. félév heti 2 óra.

A nagy földrajzi felfedezések és az első polgári forradalmak kora ;
II. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra. .

A kultúra és világkép haladása a XV-XVl. században; művészet-
történész és régész hallgatók számára, II. félév hetiA2 óra.

Barbár királyságok. Feudális osztályvíszonyok ; az Eötvös Kellé-
gíum tagjai számára,. II. félév heti 2 óra~

Anémet parasztháború és reformáció forrásai és irodalma; sze-
minárium, II. félév heti 2 óra.

A társadalom kapitalizálódása és a második jobbágyság problémái
a XV-XVL századi Európában; szeminárium, II. félév heti
2 óra. "

V á c z y P é t e r :

Nemes és polgár a kőzépkor századaiban; spec. koll., 1. félév heti
2 óra.

Iparszervezet a középkorban; II. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra;

A középkori kutatás módszereí ; szemínárium, 1-11. félév heti
2 óra.

S z é k e ly G y ö r g y -S z . J ó n á s H o n a :

Európa a XIV-XVI. században; a lev elező tagozat hallgatói szá-
mára, 1. félév kéthetenként 2 óra.

S z . J ó n á s I lo n a :

Franciaországi és itáliai városok társadalma és mozgalmai a kö-
zépkorban; szeminátium két csoportban, 1. félév heti 2-2 óra.

A feudális társadalom. kialakulásának és fejlődésének kérdései-
hez a XIII. század végéig; a levelező tagozat hallgatói számára,
a budapestieknek hetenként 2 óra, a vidékieknek kéthetenként
2 óra.



Ill.

IV.

Sz. Jónás 1.: Párizs és a Jaqueríe. Századok 93, 424-437. P.A+ 4 képes
tábla, 1959.

I Székely Gy.: Gondolatok a szocialista hazafiságra és ínternacionaliz-
musra nevelés kérdéseiről. Felsőoktatási Szemle VHI, 205-209,
1959.

Szé{{ely Gy.: A XV. századi magyar rendi állarn egyes fogalmainak ér-
telmezéséhez. Századok '93, 910-913. 1960.

Újkori és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék

1.
Szamuely Tibor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Almási János adjunktus
Urbán Aladár adjunktus
Diószegi István tanárseged

-,

II.
Szamuely Tibor:

A kapitalista ~ilág és a nemzetközi munkásmozgalom fő kérdései
a két világháború között ; IV. éves· történelem szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.

A második világháború története; IV. éves történelem szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra: szakszemínártum 1-11. fél-
év heti 2 óra.

Lásd Angol Nyelv és Irodalom Tanszék II.

Almási Jánós:
A nérnet szeeláldemokrata párt története; spec. koll.;: II. félév

heti 2 óra.
Előadások és konferenciák a lev elező tagozat IV. éves hallgatóiés

a Ill. éves történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, II.
;félév. .

Kis Aladár (Újkori és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék) - Ur-
bán ~ladár:
A polgári forradalmak kora 1640-1815; Ill. éves történelem sza-

kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Urbán Aladár:

Anglia története a XVII-XVIII. században; spec. koll., II. félév
heti 2 óra ...

Az angol forradalom története; szakszeminárium, 1. félév három
csoport, heti 2-:-2 óra, II. félév heti 2 óra.

A nagy .francía forradalom története; szakszemínáríum két cso-
port számára, 1. félév heti 2-2 óra.

11)8
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Előadások és konferencíák a levelező tagozat III. éves hallgatói
és II-Ill. éves történelem kiegészítő szakos hallgatók számára,
I-II. félév.

Diószegi István:

Európa története a Bourbon restaurációtói a Párizsi Kommünig ;
Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2
óra.

A francia-porosz háború diplomáciai története; spec, koll., II. fél-
év hetiA 2 óra. .

Nemzetközi kapcsolatok 'története 1870-;-1917; szakszeminárium,
II. félév heti 2 óra.

Előadások és konferenciák a Ievelező tagozat IV. éves hallgatói
és III. éves történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, I.
félév.

Ill.

IV.

Almási J.: 1919. útján, Történelemtanítás IV, 1 sz. 1. p. 1959.
Almási J.: Pártunk VII. Kongresszusa ' után. Történelemtanítás IV, 6.

sz. 1. p. 1959. . . .
Almás! J.: Történelem az ipari tanulóintézetek Ill. osztálya számára

(1917~1948.) Tankönyvkiadó, Budapest 1959, 96 p.
Almási J.-Unger M.: Történelem az ipari tanulóintézetek II. osztálya

számára (1870-1918). Tankönyvkiadó, Budapest 1959, 112 p.
Di6szegi 1.: Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikon. Címszavak a Dip-

lomácia története tárgyköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.
Diószegi 1.: A Négyek Tanácsa a Magyar Tanácsköztársaság ellen. Való-

ság II, 6. sz., 96-100, 1959.
Urbán A.: Diplomáciai és Nernzetkőzi . Jogi Lexikon. Cím szavak a Dip-

lomácia története tárgyköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.
Szamuely T.: Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikon. Szerkesztés és

cím szavak a Diplomácia története tárgyköréből. Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1959.

Kelet-Európa Története Tanszék

1.
dr. Perényi József tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Arató Endre docens, kandidátus
dr. Dolmányos István adjunktus
Palotás Emil gyakornok
Venera Sztojcseva aspiráns

II.
Perényi József:

Kelet-Európa történetének főbb problémái a VI-XV. században;
II. éves történelem szakos' hallgatók számára, I. félév heti 2



óra; a levelező tagozat II. éves történelem szakos hallgatói és
az 1. éves történelem kiegészítő szakos budapesti hallgatók
számára,PONMLKJIHGFEDCBAI I . félév havi 4 óra, vidéki hallgatói számára, havi 2
óra.

Kelet-Európa történetének főbb problémái a XVI-XVII. század-
ban; I I . éves történelem szakos hallgatók számára, I I . félév
heti 2 óra; a levelező tagozat Ill. éves történelem szakos hall-
gatói és a II. éves történelem kiegészítő szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév ..

Jugoszlávia története; I I . éves szerb-horvát szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.

Csehszlovákia törtérj te; II. éves szlovák szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.

Az orosz történetírás története; spec. koll., '1. félév heti 2 óra.
Az orosz őskrónika (olvasás és szövegkrítíka): gyakorlat, I I . félév

heti 2 óra.

A r a tó E n d r e :

Kelet-Európa története a XVIII. század kőzepétől a XIX. század
közepéig ; Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. fél-
év heti 2 óra.

Kelet-Európa története a XIX. század második felében; Ill. éves
történelem szakos hallgatók számára, I I . félév heti 2 óra.

A nemzetiségi kérdés Magyarországon 1790-1848; szeminárium
III-IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.

Csehszlovákia története; n. éves szlovák szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra. .

Kelet-Európa történetének főbb kérdései a XIX. század második
felétől napjaínkig; ; a levelező tagozat Ill. éves történelem ki-
egészítő szakos budapesti hallgatói számára, I I . félév havi 4 óra,
vidéki hallgatói számára, I I . félév havi 2 óra.

D o lm á n y o s I s t v á n : , -

Kelet-Európa történetének főbb problémái 1917-1945; IV. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Kelet-Európa történetének főbb kérdései 1939-1948; IV. éves
történelem szakos hallgatók számára, I I . félév heti 2 óra; a le-
velező tagozat IV. éves budapesti hallgatói számára, II. félév
havi 4 óra, vidéki hallgatói számára, I I . félév havi 2 óra.

A Szovjetunió népeinek története; II. éves orosz •szakos hallga-
tók számára, 1--11. félév heti 1 óra.

Kelet-Európa történetének főbb kérdései 1917--1939; a levelező
tagozat V. éves hallgatói számára, 1. félév.

Ill.
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Arató E.: Magyar, cseh és szlovák munkások együttműködése a Nagy

Oktébert követő forradalmi fellendülés időszakában (1917-1920).
Századok 93, 46-69, 1959.

Arató E.: 1. Tóth Zoltán: Az erdélyi és magyarországi román nemzeti
mozgalom (1790-1848). Előszó. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959,
5-9. p.

Arató E.: Az "Arany Prága" szláv intézményeiben. (Beszámoló csehszlo-.
vák tanulmányutamról.) Századok 93, 547-549, 1959.

Arató E,: A Stur évforduló alkalmából megjelent kiadványokról és a
szlovák nemzeti ,mozgalom néhány problémájáról. Századok 93,
603-608, 1959.A l

Arató E.: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a nemzetiségi
kérdés. Történelemtanítás Ill, 5. sz. 5-·8, 1958. és 6. sz. 1-4, 1958.

Arató E.: M. Gosiorovsky: A szlovák munkásmozgalom története (1848-
1918). (Recenzió.) Párttört. Közl. V, 1. sz. 208-210, 1959.

Arató E.-Spira Gy.: A magyar forradalom 1848-49. Nemzetiségi alfe-
- jezetek. Gondolat Kiadó, Budapest 1959, 146-174, 201-204, 346-

358, 5~6-567. p.

Dolmányos I.: Magyar-orosz haladó művelődési kapcsolatok a dualiz-
mus korában. Gondolat Kiadó, Budapest 19:';9. 218 p.

Dolmányos 1.: Rejtő 1.: Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon.
Budapest 1958. (Recenzió.) Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl.
XIV, 376-378, 1959.

Dolmányos 1.: A. 1. Baranovics: Magnatszkoje hozjajsztvo na [uge Voli-
nyi v XVIII. v. Moszkva 1955. (Recenzió.) Agrártört. Szemle II,

. 217-219, 1959.

Perényi J.: A Magna Hungaria kérdéséhez. Magyar Nyelv LV, 385-
391, 488-499, 1959.

Perényi J.: V. D. Koroljuk: Drevnyepolszkoje goszudarsztvo. Moszkva
1957. (Recenzió.) Századok 93, 582-584, 1959.

Perényi J.: Chronologia Polska. Szerk. Br. Wlodarski, Varsó 1957. (Re-
cenzió.) Századok 93, 595-596, 1959. '

Perényi J.: Lásd Orosz Filológiai Tanszék IV.

Történeti Segédtudományok Tanszéke

1.

dr. Lederer Emma tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora

dr. Szilágyi Loránd egyetemi tanár, kandidátus
Gerics József tanárseged

II.
Lederer Emma:

A polgári történetírás történetének egyes problémái; Ill. éves
történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
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Bevezetés a történettudományba ; előadásokkal egybekötött gya-
korlat, 1.\ éves történelem szakos hallgatók. számára, II. félév
heti 2 óra.

Forrásgyakorlat az Arpád-kori társadalomtörténet tárgyköréből ;
szemínáríum 1. éves történelem szakos hallgatók számára, II. fél-
év heti 2 óra.

Lásd Középkori ' Magyar Történeti Tanszék.

Szilágyi Loránd:

Az okleveles gyakorlat kialakulása Magyarországon; spec. koll.,
1-11. félév heti 2 óra.

Oklevél- 'és iratolvasási gyakorlat; Ill-IV. éves történelem szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Sinkovics István (Középkori Magyar Történeti Tanszék):

Iratolvasási gyakorlat; Ill-IV. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti :2 óra.

Gerics József:

Bevezetés a történettudományba ; előadásokkal egybekötött gya-
. kerlat I. éves történelem szakos hallgatók két csoportja szá-

mára, 1. félév heti 2-2 óra.

A magyar oklevéladó szervek pecsét használata; spec. koll., 1. fél-
év heti 2 óra.

Fejezetek a feudalizmusimri magyar hivataltőrténetből ; spec. koll.,
II. félév heti 2 óra.

Feudalizmuskori latin forrásszövegek olvasása; gyakorlat I. éves
történelem szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra. .

Bevezetés a latin nyelvű történeti szövegek olvasásába; gyakorlat
II. éves történelem szakos hallgatók két csoportja számára,
kezdő fokon, 1-11. félév heti 2-·2 óra.

G. Bolla Ilona (Középkori Magyar Történeti Tanszék):

Bevezetés a történettudornányba; előadásokkal egybekötött gya-.
kerlat I. éves történelem szakos hallgatók számára, I-II félév
heti 2 óra.

Rottler Ferenc (Középkori Magyar Történeti Tanszék):

Bevezetés a történettudományba; előadásokkal egybekötött gya-
korlat 1. éves történelem szakos hallgatók számára, I-II. félév
heti 2 óra.

Bevezetés a latin nyelvű történeti szövegek olvasásába; gyakor-
lat II. éves történelem szakos hallgatók számára, kezdő fokon,
1-11. félév heti 2 óra.

Ill.
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Lederer E.: A feudalizmus kialakulása Magyarországon. Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1959, 208 p.

Esztétikai Tanszék

1.

t
dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok

doktora (második állás)
dr. Füst Milán docens

Forgács László adjunktus (második állás)

Windisch Győzőné adminisztrátor

II.
Szigeti József:

A marxista esztétika alapvető kategóriái; lIT. éves filozófia sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Esztétika-történet; I--III. éves filozófia szakos hallgatók számára,
II. félév hetiA2 óra.

Füst Milán:

Shakespeare és kritikusaí ; spec. koll., I-II. félév heti 2 óra.

Forgács László:

Klasszikus esztétikus ok műveinek elemzése; szeminárium I-III.
éves filozófia szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.

Szocialista realista műalkotások elemzése; szeminárium Ill-IV.
éves irodalom és filozófia szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.

Bevezetés a marxista esztétikába; TIl-IV. éves magyar ée idegen
nyelv szakos hallgatók számára, I-ll. félév heti 1 óra.

I l l .

I V .

Forgács L.: Konsztantyin Fegyin. Nagyvilág IV, 569-577, 1959.

Forgács L.: Konsztantyin Fegyin: Fivérek. Utószó. Európa Könyvkiadó,
Budapest 1959.

Porgacs L.: Konsztantyin Fegyin. Szovjet irodalom, Gondolat Kiadó,
Budapest 1959. .

• Forgács L.: Március után, szeptember előtt. Kort árs Ill, 713-723, 1959.
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D ia le k t ik u s M a t e r ia l i z m u szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés L o g ik a T a n s z é k

1 .

dr. Sándor Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora

Erdei László docens, kandidátus
G. Havas Katalin adjunktus, kandidátus
Simonovits Istvánné docens
dr. Földesi Tamás adjunktus, kandidátus
Lukács József adjunktus
Horváth József tanársegéd
Márkus György tanársegéd
Pais István tanárseged
Szabó Gábor tanársegéd
Szígetvárí Sándor tanárseged
Simon Endre tudományos segédmunkatárs
Fenyő Andorné adminisztratív ügyintéző
Hertelendi Józsefné adminisztratív ügyintéző
Érces Elemérné könyvtáros
Nagy Károlyné könyvtáros

. I I .

S á n d o r P á l :

Filozófiatörténet; II. éves nem történelem és Ill. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; Ill. éves filozófia
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra
szeminárium.

Eilozófiatörténet ; 1. éves matematika-fizika, fizika-kémia szakos,
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

E r d e i L á s z ló :

FormáÚs logika; 1. éves filozófia, 1-11. éves pedagógia' és lélek-
tan szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Dialektikus logika; Ill. éves filozófia és Ill-IV. éves pedagógia
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

S im o n o v i t s I s t v á n n é :

Filozófiatörténet; 1. éves matematika-fizika, fízíka-kémia szakos,
fizikus, geológus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Dialektikus materralízmus: II. éves matematika-fizika, fizika-
kémia szakos, fizikus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra elő-
adás, 2 óra szeminárium; 1. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra előadás, 5 óra szeminárium.

G . H a v a s K a ta l in :

Formális logika; filozófia-lélektan, pedagógia szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra:

Logika; 1. éves természettudományi kari hallgatók számára, 1. fél-
év, heti 2 óra;' 1. éves bölcsész hallgatók számára, II.' félév heti
2 óra előadás, 3 óra szeminárium.
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Földesi Tamás:
Dialektikus materializmus; az Allam- és Jogtudományi Kar II.

éves hallgatói számára,A 1--11. félév heti 2 óra előadás, 2 óra
szeminárium; az Allam- és Jogtudományi Kar IV. éves hallga-
tói számára, 1. félév heti 2 óra; II. éves nem történelem és Ill.
éves' történelem szakos hallgatók számára, Il. félév heti 2 óra;
az Allam- és Jogtudományi Kar levelező tagozata hallgatói szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.

Lukács József:

Dialektikus materializmus; 1. éves filozófia szakos hallgatók szá-
mára, 1-II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szerninárium.

Horváth József:

Dialektikus materializmus ; 1. éves filozófia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szemináríum.

Márkus György:

Filozófiatörténet; 1. éves természettudományi kari hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.

Dialektikus materializmus; szeminárium természettudományi kari
hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.

Dialektikus és történelmi materializmus; szeminárium természet-
tudományi kari hallgatók számára, II. félév heti 4 óra.

Pais István:

Filozófiatörténet; konferencia a Természettudományi Kar esti ta-
gozatának hallgatói számára, 1. félév havi 4 óra; a Bölcsészet-
tudományi Kar levelező tagozata Ill. éves hallgatói számára,
II. félév havi 6 óra.

Dialektikus materializmus; a Bölcsészettudományi Kar hallgatói
számára, 1. félév heti 5 óra.

Dialektikus és történelmi materializmus; szeminárium a Bölcsé-
szettudományi Kar hallgatói számára, II. félév heti 6 óra.

Szabó Gábor:

Dialektikus materializmus; 1. éves kémia-fizika szakos és fizikus
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szemi-
nárium.

Szigetvári Sándor:

Logika; a Bölcsészettudományi Kar levelező tagozata I. .éves hall-
gatói számára, 1. félév; szeminárium I. éves bölcsész hallgatók
számára, II. félév heti 3 óra.

Dialektikus materializmus szeminárium; természettudományi kari
hallgatók számára, I-II. félév heti 5 óra.

Simon Endre:
Filozófiatörténet; I. éves filozófia szakos hallgatók számára, 1-11.

félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium; az Allam- és Jog-
tudományi Kar II. éves hallgatói számára, I. félév heti 4 óra.

Dialektikus materializmus; szeminárium a Bölcsészettudományi
Kar hallgatói számára, II. félév heti 3 óra.



I l l .

I . \ ' lá r k u s G y .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMai nyugati filozófia. Neopozitivista irányzatok. (Szöveg-A
gyűjtemény.) Egyetemi jegyzet, 154 p.

S a n d o r P .: A filozófia története Marxig 1. kötet II. rész. Egyetemi jegy-
zet, 250 p.

I V .

F ö ld e s i T .: Okság, szükségszerűség és véletlen a jogban és a filozófiá-
ban. Kossuth Kiadó, Budapest 1959, 45 p.

Földesi T .: A háború elkerülhetetlenségéről szóló tétel fejlődése. Magyar
Filozófiai Szemle I l l , 1959.

G . H a v a s K .: A formális logika azonosság törvénye. Magyar Filozófiai
Szemle I I , 327-349, 1958.

G . H a v a s K .: A logika kérdése. (Recenzió.) Magyar Filozófiai Szemle I l l ,

205-208, 1959.
H o r v á th J .: Z. M. Protaszenko: A marxista filozófia története periodi-

zálásának elvei. (Recenzió.) Magyar Filozófiai Szemle I I , 504-509,
1958. I

M á r k u s G y .: Az UNESCO kiadásában megjelent Egyetemes kultúrtör-
ténet filozófiatörténeti fejezetének recenziója. Vjesztnyik Isztori
mirovoj kulturi 1959, 3. sz. 115-1l6.p.

Pais 1 .: A filozófia története 1. (Recenzió.) Magyar Filozófiai.Szemle I I ,

188-193, 1958.
S á n d o r P .: A XXI. kongresszus néhány elméleti kérdése. Valóság I I ,

4. sz. 1-12, 1959.
Sándor P .: Szecsődi László: Az ellentmondás fejlődése és megoldása.

(Recenzió.) Valóság I I , 6. sz. 105-110, 1959.
S á n d o r P .: Megjegyzések Somogyi János "A filozófiatörténet oktatásá-

nak tematikai problémái" című tanulmányához. Művelődésügyi
Minisztériumi Tájékoztató 1959, 4. sz. 28-34. p.

S im o n E .: George .Thomson: Az első filozófusok. (Recenzió.) Magyar Fi-
lozófiai Szemle I I , 1959.

S im o n o v i t s I . - n é : Leibnitz filozófiájának kettős arculata. Magyar Filo-
zófiai Szemle I I I , 55-74, 1959.

S im o n o v i t s I . - n é : Leíbnitz filozófiájanak kettős arculata. Kandídátusí
értekezés, megvédve 1959. december 9.

T ö r t é n e lm i Materlalízmus T a n s z é k

1 .

dr, Molnár Erik tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Petőcz Pál adjunktus
Sipos János ad íunütus
dr. Volezer Árpád adjunktus
Farkas Endre tanársegéd
Kárpáti Sándor tanárseged
Kovács Ferencné tanársegéd
Láng Istvánné tanársegéd
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Molnár Erik:

Dialektikus és történelmi materializmus; a Bölcsészettudományi
Kar Ill-IV. év~s hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Pető ez Pál:

Történelmi materializmus; Ill. éves filozófia szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium; II.
éves természettudományi kari hallgatók számára, II. félév heti
1 óra.

Dialektikus és történelmi materializmus; szeminárium a Bölcsé-
szettudományi Kar hallgatói számára, 1-II. félév heti 3 óra.

Sipos János:.
Történelmi materializmus; II. éves természettudományi kari hall-

gatók számára, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium.

Volezer Árpád:

Dial~ktikus materializmus; szeminárium az Allam- és Jogtudomá-
nyi Kar II. és IV. éves hallgatói számára, 1. félév heti 6 óra.

Történelmi materializmus; az Allam- és Jogtudományi Kar II. és
IV. éves hallgatói számára, II. félév heti 4 óra előadás, 4 óra
szeminárium.

Farkas Endre:

Dialektikus és történelmi materializmus; szeminárium az Allam-
és Jogtudományi Kar II. és IV. éves hallgatói számára, I-1I.
félév heti 8 óra.

Kárpáti Sándor:

Dialektikus és történelmi materializmus; szemmarium a Bölcsé-
szettudományi: Kar hallgatói számára, 1-11. félév heti 5 óra.

Történelmi materializmus; a Bölcsészettudományi Kar lev elező ta-
gozata IV. éves hallgatói számára, II. félév havi 6 óra; II. éves
természettudományi kari hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.

Kovács Ferenené:

Dialektikus és történelmi materializmus II.; szeminárium az
Allam- és Jogtudományi Kar II. és IV. éves hallgatói számára,
I-II. félév heti 8 óra.

Történelmi materializmus; az Allam- és Jogtudományi Kar leve-
lező tagozata Ill. és IV. éves hallgatói számára, II. félév heti
2 óra.

Láng Istvánné:

Történelmi materializmus; II. éves természettudományi kari- hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra előadás, 5 óra szeminárium;
a Természettudományi Kar levelező tagozata hallgatói számára,
havi 3 óra konferencia.

Ill.
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Kárpáti S.: Nem-antagonisztikus ellentmondások a szocializmusban.
(Csertkov könyvének recenziója.) Magyar Filozófiai Szemle II,
198-202, 1959.

Kárpáti S.: Vita a szocialista társadalom ellentmondásairól. Valóság 'II,A
3. sz.·56-59, 1959.

Molnár E.: A jelenkori kapitalizmus néhány gazdasági problémája. Kos-
suth Kiadó, Budapest 1959, 478 p.

Molnár E.: A történelmi materializmus néhány kérdése Lenin:' Mate-
rializmus és empiriokriticizmus című művében, Magyar Filozófiai
Szemle Ill, 24-28, 1959.

Molnár E.: A magyar tanácsköztársaság történelmi jelentősége. Magyar
Tudomány IV, 171-177, 1959.

Molnár E.: Révai József (1898-1959). Századok 93, 771-·772, 1959.
Pető ez P.: A dolgozó parasztság I}elyzete az 1920-as években. Táncsics

Könyvkiadó, Budapest 1959.
Sipos J.: A tudatosság szerepének növekedése a komrnunízmus építésé-

nek időszakában. Magyar Filozófiai Szemle Ill, 1959.

A Tudományos Szocializmus Alapjai Tanszék

dr. Mód Aladár tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora (második állás)

Simon Péter docens, tanszékvezetőhelyettes
Korom Mihály docens (második állás)
Farkas Ilona adjunktus
Kirschner Béla adjunktus
Magyar György adjunktus
dr. Pándi Ilona adjunktus
Szakács Kálmán adjunktus
Horváth Míklós tanársegéd
Kun László tanársegéd (második állás)
Torzsa István tanársegéd
Sárándi Margit adminisztratív ügyintéző

II.
Mód Aladár:

I:;ásd Üjkori és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék II.

Sírnon Péter:

A tudományos szocializmus fő kérdései; szakszeminárium IV. éves
történelem szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra, II .
.félév heti 3 óra.

Korom Mihály:

Tudományos szocializmus; az Állam- és Jogtudományi Kar Ill.
és IV. éves hallgatói számára, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra
szemináríum,
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Farkas Ilona:

Tudományos szocializmus; IV. éves vegyész, geológus, biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, I-ll. félév heti 2 óra elő-
adás, három' csoport számára szeminárium.

Kirschner Béla:

Tudományos szocializmus; IV. éves nem történelem szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminá-
rium.

Magyar György:

Tudományos szocializmus; az Allam- és Jogtudományi Kar Ill.
éves hallgatói számára, 1-11. félév heti 4 óra, IV. éves hallga-
tói számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 4 óra.

Pándi Ilona:

Tudományos szocializmus; IV. éves fizikus és matematika-fizika
szakos hallgatók számára, I-ll. félév hetiA2 óra előadás, 10óra
szeminárium.

Szakács Kálmán:

Tudományos szocializmus; IV. éves
gatók számára, I-II. félév heti 2
mára heti 1 óra szeminárium.

I
nem történelem szakos hall-
óra előadás, két csoport szá-

Horváth Miklós:
Tudományos szocializmus; szeminárium az Allam- és Jogtudomá-

nyi Kar III~IV. éves hallgatói számára, 1-11. félév heti 10óra.

Kun László:

Tudományos szocialízmus: szemínáríum IV. éves természettudo-
mányi kari hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; előadás
és szeminárium az esti és levelező tagozat hallgatói számára.

Torzsa István:

Tudományos szocializmus; szerrunarium, IV. éves idegen nyelv
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 6 óra.

A magyar munkásmozgalom története; szemmárium külföldi hall-
gatók számára, I-ll~ félév heti 2 óra.

Lengyel Magda mb. előadó:

Tudományos szocializmus; szemmarrum az Allam- és Jogtudomá-
nyi Kar Ill-IV. éves hallgatói számára, I-ll. félév heti 3 óra.

Ill.
.~

Simon Péter (szerk.)-Magyar György-Pándi Ilona: A tudományos szo-
cializmus és a munkásmozgalom története. Egyetemi jegyzet,
KQ~'\.lth Könyvkíadó.: Budapest 19:}9, 276 p.



1.

IV.

Kirschner B.: Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikon .. Címszavak a
Diplomácia története tárgyköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest
1959.

Kirschner .B.-Kun L.: Niemals vergessen. Aus dem antifaschistischen
Widerstandskampf der Studenten Europas. Verlag Neues Leben,
Berlin 1959, 157-182. p.

Kun L.: Helytörténeti kiadványok a Tanácsköztársaságról. (Recenzió.)
Valóság II, 6. sz. 110-116, 1959.

Mód A.: Párt és forradalom. Valóság II, 1. sz. 27-41, 1959.

Mód A.: Szocialista eszmeiségért. Valóság II, 2. sz. 3-·21, 1959.

Pándi 1.: 1919 és a magyar értelmiség. VIDóság II, 2. sz. 1959.

Régészeti Tanszék

dr. Banner János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora

dr. Oroszlán Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. László Gyula tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kanozsay Margit adjunktus
Mócsy András adjunktus, kandidátus
dr. Bóna István tanársegéd
dr. Erdélyi Gizella könyvtáros, kandidátus
Kalicz Nándor aspiráns

II.

Banner János:
A korai vaskor Európában; II-IV. éves ősrégész hallgatók szá-

mára, 1. félév 3 óra.
Válogatott fejezetek a magyarországi őskorkutatás történetéből;

spec. koll., 1. félév heti 1 óra; II. félév heti 2 óra.
A péceli kultúra; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
A magyar neolitikum; az Eötvös Kollégium tagjai számára, I-II.

félév heti.1 óra.

Oroszlán Zoltán:

Bevezetés az ókori régészetbe; 1. éves régész allgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra.

Az antik anyagi kultúra története (görög művészetj ; Ill. éves la-
tin szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Az antik .anyagi kultúra története (etruszk és római művészet) ;
Ill. éves latin szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Pannónia vallási emlékei; II-IV. éves ókor szakos régész hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.

'Hellenisztikus városok; spec. koll. 1. félév heti 1 óra.
Itáliai városok; spec. koll., II, félév heti 1 óra .
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Bevezetés a középkori régészetbe; 1. éves régész hallgatók szá-
mára, I~II. félév heti 1 óra.

Az Árpád-kor régészeté ; II-IV. éves régész hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.

Bevezetés a művészettörténetbe;I. éves régész hallgatók -számára,
1-11. félév hetiCBA1 óra.

Régészeti szemínár.íum ; 1 . éves régész hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra.

Gyakorlat a középkori régészet köréből ; az Eötvös Kollégium tag-
jai számára, 1-11. félév heti 2 óra.

K a n o z s a y M a r g it :

Pannónia régészete ; II-IV. éves régész hallgatókszámára, 1. félév
heti 3 óra.

A provinciák régészete; Il-IV. éves régész hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 ór~

Régészeti szeminárium; II-IV. éves régész hallgatók .számára, 1 .

félév heti 1 óra.
Ókori régészeti pro szeminárium ; 1. éves régész hallgatók számára,'
1'-11. félév heti 1 óra.

Bevezetés a régészetbe; a levelező tagozat hallgatói számára, 1.
félév heti 2 óra, II. félév heti 4 óra.

M ó c s y A n d r á s :

Pannónia régészete; II-IV. éves régész hallgatók számára, II. fél-
év heti 2 óra.

Pannónia: története; II-IV. éves régész hallgatók számára, II. fél-
év heti 1 óra.

Régészeti szeminárium; II-IV. éves régész hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra. '

Régészeti anyagismeret; II-IV. éves régész hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.

Bevezetés a régészetbe; a levelező tagozat, hallgatói számára, II.
félév.

Béna I s t v á n :

Magyarország bronzkora; II-IV. éves régész hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.

Bevezetés az ősrégészetbe; 1. éves régész hallgatók számára, l-
lL félév heti 1 óra.

Ösrégészeti gyakorlat; 1 . éves régész hallgatók számára, 1 -1 1 . fél-
évheti 1 óra.

B ó n a I s t v á n - K u t z iá n I d a mb. előadó:

A késővaskor Magyarországon ; II-IV. éves ősrégész hallgatók
számára, II. félév heti 3 óra.

•

K a lic z N á n d o r :

Ősrégészeti szemínárium; II-IV. éves ősrégész hallgatók számára,
l - I I , félév heti 1 óra.
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Bodrogi Tibor mb. előadó:

Néprajzi bevezetés az ősrégészetbe ; Il-IV. éves ősrégész hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 1 óra.

Húszár Lajos mb. előadó:

Pénztörténet; középkor szakos régész hallgatók számára, 1. félév
heti 1 óra.

Kalmár János mb. előadó:

Fegyvertan; középkor szakos régész hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra.

Kumorowitz Bernát mb. előadó:

Címertan; középkor szakos régész hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra.

Méri István mb. előadó:

Anyagismeret; középkor szakos régés~' hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.

Nemeskéri János mb. előadó:

Öskorl anthropológia; II-IV. éves ősrégész hallgatók számára, II.
félév heti l' óra. (

Párducz MihályCBAm b , előadó:

Régészeti anyagismeret; II-IV. éves ősrégész hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.

Ill.

László Gyula·-Bóna István-Kanozsay Margit: Bevezetés a régészetbe.
Átdolgozott egyetemi jegyzet, 115 p ,

IV.

Banner J.: Adatok a regr Borsod megyei régészeti kutatások történeté-
hez. - Beítráge zur Geschichte der archaologischen Forschung in
dem alten Komitat Borsod. A Herman attó Múzeum Évkönyve.
Miskolc, 7-13, 1957. (megjelent 1959).

Banner J.: A magyar őskőkorkutatás történetéhez. - Zur Geschichte
der ungarischen Palaolithforschung. A Herman attó Múzeum ÉV-"
könyve. Miskolc, 7-18, 1958. (megjelent 1959).

Banner J.: Az V. Nemzetközi Ösrégészeti és Koratörténeti Kongresszus
Hamburgban. Arch. trt. 86, 89-91, 1959.

Banner J.: "Csehszlovákia Östörténete" kiállítás a prágai Nemzeti M ú -

zeumban. Arch. Ért. 86, 92-93, 1959.
Banner J.:. Emlékezés egy 100 éves régészeti évfordulóra. Rég, Dolg. -

Diss. Arch. 2, 1-12, 1959.

Banner J.: A magyarországi újkőkorkutatás néhány problémája. Rég.
Dolg. - Diss Arch, 2, 15-31, 1959..
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Banner J.: Beitrag -zur Dissertation S. Bökőnyi's: "Die Wirbeltierfauna
Ungarns vom Neolíthikum bis zur La Tene-Zeit". Rég, Dolg. -
Diss. Arch. 2, 113-118, 1959.

Banner J.: Beitrag zur Dissertation J. Harmattas: "Parthische Sprach-
denkmáler in Dura". Rég. Dolg. - Diss, Arch. 2, 125-129, 1959.

Banner J.: Beltrag zu dem Vortrag L. Gerő's: "Problematik des unga-
rischen Kunstdenkmalschutzes". Rég. Dolg. - Diss. Arch. 2, 105-
111, 1959.

Banner J.: Az őskori földvárak helyzete és fenntartásukkal kapcsola-
tos feladataink. Építés- és Közlekedéstud. Közl, 3, 461-465,1959.

Banner J.: Anthropomorphe Geftisse der Theisskultur von der Siedlung
Kökénydomb bei Hódmezővásárhely (Ungarn, Germania ' 37, 14-
35, 1959.

Banner J.: Rómer Ferenc Flóris, . Erinnerung an den Begründer des
Győrer Museums. Arrabona 1, 7-23, 24-26, 1959.

Banner J.: Régi kutatók - új feladatok. A Gyulai Erkel FerencCBAM ú -

zeum Kiadványai 1, 1-24, 1959. •
Béna 1.: Magyarországi művészet a honfoglalás ig. Képzőművészeti Ki-

adó, Budapest 1959, 56 p., 58 kép.
Bóna 1.: Bronzkori övkapcsok és diadémák - Bronze Age Girdle-Clasps

and Diaderns. Arch. Ért. 86, 49~9, 1959.
Bóna 1.: Bronzkori csőkarperecek Borsodgesztről. Bronzezeitliche Arm-

stulpen von Borsodgeszt. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve.
Miskolc, 45-49, 1957. (megjelent 1959.).

Bóna 1.: Langobardische Grabstátten in Kápolnásnyék und Rácalmás.
István Király Múzeum Közl. 3, 79-81, 1959.

Bóna 1.: Bemerkungen zu der Studie "Zur Frage der Chronologie der
Bronzezeit in Ostungarn" von WI. Mílojéíé, Rég, Dolg. - Diss.
Arch. 2, 119-124, 1959.

Bóna 1.: A korai és középső bronzkor története Magyarországon. Rég.
• Dolg. - Diss Arch. 2, 45-66, 1959.
Bóna 1.: A. Benac, Neolitsko naselje u Lisicicima. (Recenzíó.) Arch. Ért.

86, 103-104, 1959.
Bóna 1.: E. Stephan, Die altere Bronzezeit in der Altmark. (Recenzió.)

Arch. Ért. 86, 104, 195.9. \
Erdélyi G.: Fr. Matz, Ein römisches Meisterwerk. (Recenzió.) Arch. Ért.

86, 235-236, 1959.
Kalicz N.: Védett telepek és erődítésele problémája Észak- és Kelet-

- Magyarországon a bronzkor kezdetéig. Rég. Dolg. - Diss. Arch. 2,
33-44, 1959..

Kanozsay M.: A Györi Történelmi és Régészeti Füzetek (1861-1865).
Arrabona 1, 38-43, 1959.

Kanozsay M.: Bibliographie der wissenschaftlichen Arbeiten von J. Ban-
ner. Acta Arch. 10, 327-332, 1959.

Kanozsay M.-Szentléleky T.: A kádártai ásatás. 1. közl. Ausgrabungen
in Kádárta. Berícht 1. Rég. Dolg. - Díss. Arch. 2, 67-82, 1959.

László Gy.: Régészeti és Történeti jegyzetek Petőfi sírjának egyik mon-
dájához. Irodalomtörténet XLVII, 490-496, 1959.

László Gy.: Medgyessy Ferenc szobraí és az építészet. Magyar Építő-
művészet 1959, 129-132.

LászIó Gy.: Uber die Bestattungsriten der landnehmenden Magyaren.
Rég. Dolg. - Diss. Arch. 2, 83-93,' 1959.

László Gy.: A magyar táltos alakjához. Ethnegraphta 70, 446-449,1959.
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Lászlé Gy.: A rajzművészet mcsterei XIX-XX. század. Műv. tört. Ért.
VIlI, 83-85, 1959.

Mócsy A.: Die Bevölkerung von Pannoni en bis zu den Markomannen-
kr iegen. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959, 276 p.

Mócsy A.: Forschungen in der römíschen Siedlung von Tokod. Archec-
logické Rozhledy 11, 209-211. 1959.

Mócsy A.: Ein pannonischer Reitersoldat .in den Dakerkriegen Traians.
Acta Arch. 9, 407-412, 1959.

Mócsy A.: Untersuchungen zur Geschichte der römiseben Provinz
Moesia Superror. Acta Arch. 11, 283-307, 1959.

Mócsy A.: A. Betz, Aus Osterrerchs rörníscher Vergangenheit. (Recenzió.)
. Arch. Ért. 86, 110-111, 1959.

Mócsy A.: A. Kloiber: Die Grábefelder von Lauriacum. (Recenzió.) Arch.
Ért. 86, 108, 1959.

1. és II. Művészettörténeti Tanszék

1.
dr. Fülep Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, aléadémiai levelező

tag, Kossuth-díjas (szabadságon)
dr .. Vayer Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Zádor Anna docens,kandidátus

II.
Vayer Lajos:

Bevezetés a művészettörténetbe ; 1. éves művészettörténész hall-
gatók számára, 1-11. félév hetiCBA2 óra.

A XIX-XX. század nyugat-európai képzőművészetének í'ejlödésé;
1-1V. éves művészettörténész hallgatók számára, I-II. félév
heti 2 óra.

Szemináriumi gyakorlat; ll-IV. éves művészettörténész hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.

Gyakorlat a renaissance művészet köréből ; az Eötvös Kollégium
tagjai számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Zádor Anna: 1

Nemzeti művészetünk kialakulása; 1- IV. éves m űvészettörté-
nész hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

A X1X-XX. század építészetének fő kérdései; I-IV. éves m ű -

vészettörténész hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra,
Szemínáriumi gyakorlat; II-Ill. éves míívészettörténész hallga-

tók számára, II. félév heti 2 óra. .
Proszeminárium; 1. éves művészettörténész hallgatók számára, I-

ll. félév heti 2 óra.

Aradi Nóra mb. előadó:

A XIX-XX. század kelet-európai festészetének fő kérdései; 1-
IV. éves művészettörténész hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
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Dercsénví Dezső mb. előadó:

A román stílus Európában; H. éves művészettörténész hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.

Bevezetés az építészettörténetbe; 1. éves művészettörténész hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.

Entz Géza mb. előadó:
A gótikus stílus Európában; II. éves művészettörténész hallgatók

számára, II. félév heti 2 óra.

Rózsa György mb. előadó:

Emlékmeghatározás; I-IV. éves művészettörténész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.

Forrásolvasás a XIX-XX. század művészetének köréből ; II-IV.
éves művészettörténész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Tasnádiné Marik Klára mb. előadó:

Múzeumi anyagismeret az iparművészet köréből ; I-III. éves
művészettörténész hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.

Voit Pál mb. előadó:
Bevezetés az íparművészettőrténetbe ; 1. éves művészettörténész

hallgatók számára, II. félév heti 2 óra:

IH.

IV.

Vayer L.: Dési Huber István: A művészetről.Szerkesztés. Budapest 1959,
132 p.

Vayer L.: Domanovszky Endre kiállítása. Kertárs UI. 956-957, 1959.
Vayer L.: Mostra di Margit Kovács ceramista. A Római" Magyar Aka-

démián rendezett kiállítás katalógusának előszava. Roma 1959,
1-4.CBAp ,

Zádor A.: Some Problems of the Development of Classicism in Archi-
J tecture. Acta Historiae Artium VI, fasc, 1-2, 135-169, 1959.

Zádor A.: A magyarországi klasszícízmus kialakulásának európai előz-
ményei. Magyar Tudomány IV, 523-531, 1959.

Folldór Tanszék

1.

dr. Ortutay Gy~la tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Dégh Linda docens, kandidátus
dr. D. Dömötör Tekla adjunktus
Istvánovits Márton adjunktus, kandidátus
dr. Katona Imre adjunktus
Winkler Gyuláné kőnyvtáros
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Bevezetés a folklórba; II. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.

Népmese, népmonda; Ill. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.

Folklór szeminárium; Ill. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.

Dégh L in d a :

Általános néprajztudományt alapvetés; 1. éves néprajz szakos háll-
gatók számára. 1-11. félév heti 2 óra.

Egyetemes néprajzi szeminárium; 1. éves néprajz szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 1 óra.

Az egyetemes néprajz története; II. éves néprajz 'szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.

D ö m ö t ö r T e k la :

A világ népei: Ausztrália és Óceánia; 1. éves néprajz szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Folklór szeminárium; II. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.

Német szakszövegolvasás; l-III. éves néprajz' szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Angol szakszövegolvasás ; I-III. éves néprajz szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

K a t o n a I m r e :

A magyar néprajztudomány története; Ill. éves néprajz szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

A világ népei: Afrika; II. éves néprajz szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.

Folklór forrásismeret; 1. éves néprajz szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra. .

Folklór; magyar szakos hallgatók' számára, I-Il. félév heti 2 óra.

Ill.

I V .

D é g h L .: Cinele Tarului (AaTh *449/A) in traditia populara maghiara,
Revista de Folelor (Bucuresti) I V , 205-226, 1959.

Dégh L .: Zu den Fragen des schlummernden und wiedererwachenden
Márchengutes einer GemeinschaEt. .- Bonn, Rennsen-Festschrift,
1959.

Dégh L .: Die irische Márchenforschung. Deutsches Jahrbuch f. Volks-
kunde V/1959.)

D é g h L .: Az élő és a lappangó mesekincs. Néprajzi Közl. I V , 51-69,
1959.
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Dömötör T.: Regelő Monday, Acta Etrinographica VilI, 1-27, 1959.
Dömötör T.: A városi néprajzkutatás újeredményeiből. Ethnographia

70, 450-453, '1959.
Dömötör T.: Pogány Péter, Folklór és irodalom kölcsönhatása. (Recen-

zió.) Magyar Tudomány IV, 61.4-615, 19n[).
Istvánovits M.: Problema genezisza lokalnoj redakcii szkazocsnovo s z ü -

zseta "peremena pola". - A "nemek cseréje" t íp ú s ú mese grúz
lokálredakciójának eredetkérdése. Kandidátusi disszertáció, meg-
védve Tbiliszi 1959. .

Istvánovits M.: E. Virszaladze: Kartvel mtielta zepirsltqvíerba. (Recen-
zíó.) •Ethnographía 70, 487-489,1959.

Istvánovits M.: Z. Nalovej: Iz isztorii kabardinszko] narodnoj poezii.
(Recenzió.) Ethnegraphta 70, 486-487, 1959..

Katona 1.: Népi állatorvoslás Csongrádon Ill. A juh betegsége és gyó-
gyítása. Néprajzi Közl. IV, 147-162, 1959.

Katona I.-Dömötör S,: Néprajzi alapismeretek. Budapest 1959, 89 p.
Ortutay Gy.: Variáns, invariáns, affinitás. (A szájhagyományozó mű-

veltség törvényszerűségei.) Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. KözL
1](, 195-238, 1959.

Ortutay Gy.: Das ungarische Volksrnárchen. Acta Litteraria II, 113-156,
1959.

Ortutay Gy.: Principles of Oral Transmission in Folk Culture. Acta
Ethnographica VIlI, 175-22, 1959.

Tárgyi Néprajzi Tanszék

1.
dr. Tálasi István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Barabás Jenő adjunktus
Hoffmann Tamás, tanársegéd
K. Kovács László önálló tudományos kutató

II.
'I'álasí István:

A gazdálkodás etnográfiája 1. rész; II. éves néprajz szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

A gazdálkodás etnográfiája II. rész; Ill. éves néprajz szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Tárgyi néprajzi szeminárium; Ill. éves néprajz szakos hallgatók
számára, 1-I1. félév heti 1 óra.

Barabás Jenő:

Bevezetés az anyagi kultúra néprajzába; 1. éves néprajz szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Európa népei; Ill. éves néprajz szakos hallgatók számára, I. félév
heti 2 óra. .

Egyetemes néprajzi szeminárium; I. éves néprajz szakos hallgatók
számára, 1-I1. félév heti 1 óra.

A szórvány települések néprajzi vizsgálata; spec. kolI., 1-11: félév
heti 2 óra.
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Hoffmann Tamás:

Az anyagi kultúra forrásai; 1. éves néprajz szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.

Tárgyi néprajzi szeminárium; II. éves néprajz szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra.

A népi mezőgazdálkodás extenzív formái; spec. koll., 1-11. félév
heti 2 óra.

Az .európai néprajzi kutatás módszerének története; IlL éves nép-
rajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.

Bevezetés a néprajzba; I-II. éves történelem és régész szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1-1 óra,

K. Kovács László:

Általános muzeológia; V. éves néprajz szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra. \CBA

I l l .

IV.

Barabás J.: Az etnikai csoport fogálmának kérdéséhez. Néprajzi Érte-
sítő XL, 19-27, 1959. '

Barabás J.: Adatok a népi húskonzerváláshoz. Ethnographía 70, 439-
440, 1959,

Barabás J.: Kazirnier Moszynskí. (Nekrológ.) Ethnographia 70, 467-468,
1959.

Barabás J.: Bericht über die Arbeiten am Ungarischen Ethnographí-
schen Atlas, Konferenz für volkskundliche Kartographie in Linz,
Linz 1959, 50-57. p, .

Barabás J. (társszerzőkkel): Magyar Néprajzi Atlasz - Gyűjtési ú tm u -

tató. Budapest 1959.
Barabás J.: Nemzetközi néprajzi kartográfiaí konferencia. Ethnogra-

phia 69, 637-639, 1959.
Barabás J.: Opuscula Ethnologica Memoriae Cu'dovici Biro Sacra. (Re-

cenzió.) Magyar Tudományos Akadémia IL Oszt. Közl. IX, 369-
388, 1959. ,

Barabás J.: Atlas der deutschen Volkskunde. (Recenzió.) Ethnographia
70, 484--486, 1959.

Hoffmann T.: Horreum - s z é rű - csűr? Ethnographia 70, 171-206,
1959.

Hoffmann T.: Kovacsics J. (szerk.): A történeti statisztika forrás ai. Bu-
dapest 1957, 460 p. (Recenzió.) Ethnographia 69, 474-475, 1958.

Hoffmann T.: A. G. Haudricourt-M. J. Delamarre: L'homme et la
charrue 506 p. (Recenzió.) Acta Ethnographica VIli, 143~144, 1959.
és Agrártört. Szemle II, 231-233, 1959.

Hoffmann T.: E. C. Curwen: Plough and Pasture. London 1946. 122 p.
(Recenzió.) Agrártört. Szemle II, 234-236, 1959.

Hoffmann T.: F. Hancar: Das Pferd in prahistorischer und früher histo-
rischer Zeit - Wiener Beitráge zur. Kulturgeschichte und Lin-
guistik, Bd. XI. (1955),Wien 1956. XII + 650 p. (Recenzió.) Ethno-
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graphia 70, 518-519, 1959. és Acta Ethnographica VilI, 366-367,
1959.

Hoffman T.: E. Werth: Grabstcch, Hacke und Pflug, Versuch einer Ent-
stehungsgeschichte des Landbaues. Ludwigsburg 1954. 436 p. (Re-
cenzió.) Ethnographia 70, 519-521, 1.959. és Acta Ethnographica
VIlI, 367-369, 1959.

Hoffmann T.: R. Grand-R. Delatouche: L'agriculture au moyen age
(VO-XVI o Siecle). Paris 1950. 740 p. (Recenzió.) Ethnographia 70,
516-518, 1959.,

Hoffmann T.: M. W. Beresford - J. K. S. St. Joseph: Medieval Eng-
land. Cambridge 1958. XIVCBA+ 274 p. (Recenzíó.) Ethnographia 70,
5]3-516, 1959.

Hoffmann T.: Timár M.: Majoros Adám krónikája. Budapest 1958, 501
p. (Recenzió.) Ethnographín 70, 527-528, 1959.

Hoffmann T.: A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára (Belényesy M.:
Kultúra és tánc a bukovinai székelyeknél. Budapest 1958, 175 p.
- Takács L.: Hístóriások, históriák. Budapest 195H, 127 p. -
Szentmihályi 1.: A göcseji nép eredethagyománya. Budapest 1958,
67 p.) (Recenzió.) Valóság II, 2. sz. 103-105, 1959.

K. Kovács L.: Unkarin kansatieteen nykyset tshtavat ja ongelmat Ko-
tiseutu 1958. 8. sz. Helsinki 1959, 182-184. p.

Tálasi 1.: A történetiség és a rekonstrukció. Hozzászólás a Magyar Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum ankéton. Magyar Tud. Akadémia II.
Oszt. Közl., IX, 347, 1959.

Neveléstudományi Intézet

1.
dr. Nagy Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Szokolszky István docens (második állás)
dr. Buzás László adjunktus
dr. Gordos István adjunktus, kandidátus
Nagy Istvánné dr. Dénes .Magda adjunktus
dr. Tóth Gábor adjunktus
Salamon Zoltán tanársegéd (második állás)
Sipos Istvánné dr. Róbert Edit tanársegéd
Mák Mihály aspiráns
Szabóki Györgyi könyvtáros
Dénes Kálmán adminisztratív ügyintéző

II.
N a g y Sándor:

Pedagógia; Ill. éves filozófia, latin, orosz és szláv szakos hallga-
tók számára, l-Il. félév heti 2 óra; Ill. éves könyvtár, néprajz,
orientalista és régész szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.

Didaktika; II. éves pedagógia szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.

Szokolszky István:

A világnézeti és erkölcsi nevelés; Ill. éves pedagógia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
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Neveléselméleti szemmarium; lll. éves pedagógia szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 1 óra.

Neveléseimélet; IV. éves pedagógia szakos hallgatók számára,CBA1 .

félév heti 2 óra.
Iskolai gyakorlat; lll. éves pedagógia szakos hallgatók számára,

1. félév heti 2 óra; IV. éves pedagógia szakos hallgatók számára, I.
félév heti 1 óra.

Buzás Lászlö:

Bevezetés a pedagógiába; L éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára; 1. félév heti \ 2 óra .

. Neveléseimélet 1. rész; 1. éves ·pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra:

Pedagógiai szeminárium; 1. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.

Pedagógia; lll. éves magyar-történelem szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra; a levelező tagozat V. éves magyar-történe-
lern-könyvtár szakos hallgatói számára, I-II. félév.

Gordos István:

Pedagógia; III: éves matematika-fizika és fizika-kémia szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; III. éves biológia-
földrajz és biológia-kémia szakos hallgatók számára, I-II. fél-
év heti 2 óra.

Iskolai gyakorlat; Ill. éves matematika-fizika és fizika-kémia
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra; lll. éves bio-
lógia-földrajz és biológia-kémia szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 1 óra.

A politechnikai képzés feladatai; spec. koll., I-II. félév heti 2 óra.

Nagy Istvánné:

Egyetemes neveléstörténet; Ill. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 3 óra; lll. és IV. éves nem pedagógia
szakos tanárjelöltek számára, 1-11. félév heti 2 óta.RQPONMLKJIHGFEDCBA

T ó t h Gábor:

Pedagógia; Ill. éves angol, német, francia, román, olasz, spanyol,
művészettörténet szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra; a levelező tagozat V. éves rnagyar-tőrténelem-könyvtár
szakos hallgatói számára, I-II. félév.

Iskolai gyakorlat; lll. éves angol, német, francia, olasz, román,
spanyol, művészettörténet szakos hallgatók számára, 1 - " ': · 1 1 . fél-
év heti 1 óra; lll. éves filozófia, latin, orosz és szláv szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.

Bevezetés a pedagógiai kutatás technikájába; spec. koll., 1. éves
pedagógia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.

Kollégiumi nevelés; spec. koll., IV. éves pedagógia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra. .

A magyarországi kollégiumok 'fejlődésének története; spec. koll.,
IV. éves pedagógia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
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S a la m o n Z o lt á n :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az ifjúsági mozgalom nevelőmunkája; spec. koll. valamennyi ta-

nárjelölt számára, Ill. éves pedagógia szakosole számára köte-
lező, 1. félév heti 2 óra.

Iskolai gyakorlat; II. éves pedagógia szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra; Ill. éves könyvtár, orientalista, néprajz
és régész szakos hallgatók számára, II. félév hetiCBA1 óra.

Gyermek- és ifjúságvédelem; spec. koll., I-IV. éves pedagógia sza-
kos hallgatók számára, II. félév, heti 1 óra.

S ip o s I s t v á n n é :

Magyar neveléstörténet; IV. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra; lll-IV. éves nem pedagógia sza-
kos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Magyar neveléstörténeti szeminárium; IV. éves pedagógia szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Iskolai gyakorlat; Ill. éves könyvtár, orientalista, néprajz és ré-
gész szakos hallgatók számára, I. félév heti 1 óra.

D o n á t h T ib o r mb. előadó:

Anatómia és fiziológia; r . éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

F e h é r v á r i G y u la mb. előadó:

Didaktikai szeminárium; II. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.

L e n g y e l A n n a mb. előadó:
Iskolaegészségtan ; II. éves. pedagógia szakos hallgatók számára,

I. félév heti 1 óra.

T e m e s i A lf r é d mb. előadó:

Karunk iskolareforrn-mozgalmaí ; spec. koll., I-IV. éves pedagó-
gia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

I V .

G o r d o s 1 .: A politechnikai képzés alapkérdései. Kandidátus.i értekezés,
megvédve 1959. november 23.

G o r d o s 1 .: A politechnikai képzés és a gyakorlati foglalkozások. Beve-
zető tanulmány. KPTI kiadványa, Budapest 1959, 3-28. p.

G o r d o s 1 .: A politechnikai képzés hazai tapasztalataiból. Tervezés,
anyaggyűjtés, szerkesztés. Budapest 1959, 123 p.

N a g y S .: Feladataink az új tanévben. Pedagógiai Szemle I X , 609-612,
1959.

T ó t h G .: Mivel töltik hallgatóink szabadidejüket? Tapasztalatok és meg-
figyelések az Eötvös Loránd Tudományegyetem kollégiumában.
Felsőokt. Szernle. V I lI , 451-455, 1959.
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Lélektani IntézetRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .

dr. Kardos Lajos tanszékvezető egyetemi janár, a tudományok
doktora

dr. Radnai Béla adjunktus

Tánczos Zsolt adjunktus, kandidátus

Barkóczi Ilona tanársegéd

II.

Kardos Lajos:
Bevezetés alélektanba; 1. éves lélektan szakos hallgatók számára,

1. félév heti 2 óra.
Érzékelésiélektan; 1. éves lélektan szakos hallgatók számára, II.

félév heti 2 óra.
Állatlélektan; Ill. éves lélektan szakos hallgatók számára, II. fél-

év heti 2 óra. .
A második jelzőrendszer problémái; Ill-IV. éves lélektan szakos

hallgatók számára, I-Il. félév heti 2 óra.
Lélektani szeminárium haladóknak; Ill-IV. éves lélektan szakos

hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra ..

Radnai Béla:

Általános lélektan; Í. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Fejlődés- és gyermeklélektan; Ill. éves lélektan szakos hallgatók

számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Neveléslélektan; IV. éves lélektan szakos hallgatók számára, 1-11.

félév heti 2 óra.
A =Iélektan tanítás módszertana; IV. éves lélektan szakos hallga-

tók számára'; 1. fé1év heti 2 óra. .
Személyiséglélektan; II. éves lélektan szakos hallgatók számára,

1-11. félév heti 2 óra.
Alkalmazott lélektan; Ill-IV. éves lélektan szakos hallgatók szá-

mára, I-II. félév heti 2 óra.
Lásd Könyvtártudományi Tanszék II.

Tánczos Zsolt:
Általános lélektan I-II. rész; 1. éves pedagógia és logika-lélektan

szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti- 2 óra előadás, 2 óra
gyakorlat.

Általános lélektan Ill. rész; II. éves pedagógia és logika-lélektan
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

A lélektan története; IV. éves lélektan szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.

A pszichológiai kísérletezés módszerei; Ill. éves lélektan szakos
. hallgatók számára, II. félév heti 2 óra. .
Érzékelés és mozgás kölcsönhatása; spec. koll., Ill-IV. éves lé-

lektan szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A tanulás kísérleti vizsgálata; szemínárium Ill-IV. éves lélek-

tan szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 Óra.
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B a r k ó c z i I lo n a :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Emlékezet-gondolkodás; II. éves lélektan szakos hallgatók szá-

mára 1. félév heti 2 óra előadás, két csoport számára heti 2-2
óra gyakorlat.

Cselekvés, érzelem, akarat; II. éves lélektan szakos hallgatók szá-
mára, I I . félév hetiCBA2 óra.

Érzékeléslélektani gyakorlat; 1. éves lélektan szakos hallgatók két
csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra. .

Altalános lélektan; a Természettudományi Kar 1. éves tanár sza-
kos hallgatói két csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra.

Á d á m G y ö r g y mb. előadó:

Fiziológia; II. éves lélektan szakos hallgatók számára, I-II. félév
heti 3 óra.

D r ie t o m s z k i J e n ő mb. előadó:

Kórlélektan; IV. éves lélektan szakos hallgatók számára, I I . félév
heti 2 óra.

Ill.

I V .

K a r d o s L .: Az emlékezeti mező szerepe ínteroceptív ingerekhez kapcsolt
feltételes reakciók kialakulásában. Pszichológiai Tanulmányok I I .

kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.
K a r d o s L .: Pszichológia. Tankönyv a felsőfokú tanítóképző intézetek

számára. Tankönyvkiadó, Budapest 1959. - .
R a d n a i B .: Neveléslélektan. Tankönyvkiadó, Budapest 1959.
R a d n a i n.: Önértékelés, mások értékelése. Pszichológiai Tanulmányok

II. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.
T á n c z o s Z s .: Érzékelés és mozgás kölcsönhatásának formái. Pszicholó-

giai Tanulmányok I I . kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.

K ö n y v t á r t u d o m á n y i T a n s z é k

1 .

dr. Kovács Máté tanszékvezető egyetemi tanár
Kőhalmi Béla egyetemi tanár, kandidátus, Kossuth-díjas
dr. Scher Tibor docens
dr. Babiczky Béla adjunktus
Fülöp Géza tanársegéd (második állás)
Kiss István tanársegéd (második állás)
Szathmáry Gézáné Nagy Katalin tanársegéd (szabadságon)
Szelle Béla tanársegéd .



I I .

K o v á c s M á t é :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bevezetés a könyvtártudományba; 1. éves könyvtár szakos hall-

gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; a levelező tagozat 1. éves
könyvtár szakos és kiegészítő könyvtár szakos hallgatói számára,
1. félév heti 2 óra .

.A könyv- és könyvtárkultúra a francia forradalomtól a XIX. szá-
zad közepéig ; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra.

A könyv- és . könyvtárkultúra a XIX. század közepétől az első vi-
lágháború végéig; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.

A könyv- és könyvtárkultúra a francia forradalomtól a XIX. szá-
zad végéig; a levelező tagozat lll. éves könyvtár szakos hallga-
tói számára, 1. félév havi 2 óra. .

A könyv- és könyvtárkultúra története a xx. században; a leve-
lező tagozat Ill. éves könyvtár szakos hallgatói számára, II. fél-
év havi 2 óra. .

A könyv- és könyvtárkul túra az első világháború végétől napjain-
kig; IV. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra.

Könyvtártudományi szakszeminárium; IV. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Könyvtártan; IV. éves könyvtár szakos hallgatók számára, II. fél-
év heti 2 óra.

Könyvtárpolitikai problémák; az Eötvös I{"()llégium könyvtár sza-
eos tagjai számára, I-ll. f~lév heti 2 óra.

K ő h a lm i B é la :

Altalános bibliográfia; II. éves könyvtár szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra; a levelező tagozat II. éves, könyvtár sza-
kos és 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatói számára,
I-II. félév havi 2 óra.

Szakbibliográfia; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra; a lev elező tagozat Ill. éves könyvtár sza-
kos hallgatói számára, I-II. félév havi 2 óra.

Dokumentáció; IV. éves könyvtár szakos' hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra.

Könyvtártudományi szakszeminártum ; IV. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

S c h e r T ib o r :

A könyv- és könyvtárkultúra az ókorban; 1. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; a levelező tagozat 1. éves
könyvtár szakos és 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatói
számára, 1. félév havi 2 óra.

A könyv- és könyvtárkultúra a XV-XVI. században; II. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; a levelező
tagozat II. éves könyvtár szakos és 1. éves könyvtár kiegészítő
szakos hallgatói számára, 1. félév havi 2 óra.

A könyv- és könyvtárkultúra a XVII-XVIII. században; II. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; a leve-
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lező tagozat II. éves könyvtár szakos és 1. éves könyvtár kiegé-
szítő szakos hallgatói számára, Il. félév havi 2 óra.

A XV-XVl. század magyar kiadványai; szeminárium Il. éves
könyvtár szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti
2 óra. .

A XVIII. század magyar kiadványai; szeminárium II. éves könyv-
tár szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Babiczky Béla:
A könyvtárí osztályozás elmélete és története; II. éves könyvtár

szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; a levelező tagozat
II. éves könyvtár szakos hallgatói számára, 1. félév havi 2 óra.

Osztályozási gyakorlat; Il. éves könyvtár, szakos hallgatók két
csoportja számára, I-Il. félév heti 2 óra.

Könyvtártan; Ill. és IV. éves könyvtár szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2-2 óra; a levelező tagozat Ill-IV. éves hallgatói
két csoportja számára, 1. félév havi 2 óra; V. éves hallgatói szá-
mára, havi 2 óra.

Könyvkötészeti ismeretek és gyakorlatok; II. éves könyvtár sza-
kos hallgatók két csoportja számára, Il. félév heti 1 óra.

«'ülöp Géza:
A XIX. század első felének nyomtatványai; szeminárium Ill. éves

könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A XVIII. század magyar kiadványai; szerninárium II. éves könyv-

tár szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar kiadványok a dualizmus korában; Ill. éves könyvtár sza-

kos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
A kiadványok szerkesztése; spec. koll., lU-IV. éves könyvtár

szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Kiss István:
Könyvtártan; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11.

félév' heti 2 óra; a levelező tagozat Ill-IV. éves hallgatói szá-
mára, Il. félév avi 2 óra.

Modern folyóiratok; szakszeminárium IV. éves könyvtár szakos
hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 1 óra.

Radnai Béla (Lélektani Intézet):
Az írásbeli közlés és olvasás lélektana; spec. koll., IL és IV. éves

könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.

Dezsényi Béla mb. előadó:
Sajtótörténet; IV. éves könyvtár szakos hallgatók számára, I-II.

félév heti 2 óra; a levelező tagozat IV. éves könyvtár szakos
hallgatói számára, II. félév havi 2 óra; a levelező tagozat V.
éves könyvtár szakos hallgatói számára, J. félév havi 2 óra.

Fitz József mb. előadó:
Ösnyomtatványok; spec. koll., l-Il. éves könyvtár szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.

Ibos Ferenc mb. előadó:
Népművelési' ismeretek; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók szá-

mára, 1-11. félév heti 2 óra.



I l l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B. Koroknay Éva mb. előadó:

A könyvművészet a nyomdászat kézműipari korszakában; spec.
koll., 1-11. éves könyvtár szakos hallgatói számára, 1. félév heti
2 óra.

Mezey László mb. előadó:
Kézirattan, paleográfia; IV. éves könyvtár szakos hallgatók szá-

mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Kódex és missilis olvasás; spec. koll., valamennyi szak hallgatói

számára, 1. félév heti 1 óra.
Magyar paleográfia 1200-ig; spec. koll., valamennyi szak hallgatói

számára, 1. félév heti 1 óra.
A margitszigeti' nyelvemlékek; spec. koll., valamennyi szak hall-

gatói számára, II. félév heti 1 óra.
írásbeliség a XII. századi Olaszországban; spec. koll .• valamény-

nyi szak hallgatói számára, IL félév heti 1 óra.

Szentmihályi János mb. előadó:
Bevezetés a könyvtárak és bibliográf'iák használatába; valameny-

nyi szak hallgatói számára, I. félév heti 2 óra.

Babiczky B.: Könyvtári osztályozás 1. Az osztályozás története és elmé-
lete. Második javított átdolgozott kiadás, 162 p.

IV.
Babiczky B.: Nachrichten aus dem -Leben des Lehrstuhls für Biblio-

thekswissenschaft in Ungarn. Informationsbulletin der Teilnehmer
der Konferenz der bibliothekarischen Hochschulausbildung. Szer-
kesztés, Praha 1959, 6-9. p.

Babiezky B.: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1957, Buda-
pest 1958. (Recenzió.) A könyvtáros IX, 431, 1959.

Fülöp G.: Gárdonyi Géza levelei id. Szinnyei Józsefhez. Irodalomtörté-
net XLVII, 246-247, 1959.

Fülöp G.: Új Magyar Lexikon 1. kötet. Szerkesztés és címszavak. Aka-
démiai Kiadó, Budapest 1959. /

Kiss 1.: A megyei szakmaközi könyvtárakról, A könyvtáros IX, 96-98,
1959.

Kiss 1.: A megállapodás után. A könyvtáros IX, 485--486, 1959.
Kovács M.: La formation professionelle des bibliothécaires en Hongrie.

Knihovna. Vedecko-teoreticky sbornik 1959. Mezinarodní konfe-
rence o vysoskolském knihovníckém vzdeláni v Praze, 25-27. Ill.
1958. Universitni Knihovny, Praha 1959, 183-191. p.

Kovács M.: Théorie et pratique dans la formation professionelle des
bibliothécaires. Knihovna. Vedecno-teoreticky sborník 1959. Mezí-
narodni konference 6 vysoskolském kníhovníckérn vzdeláni v
Praze, 25-27. Ill. 1958. Universitní Knihovny, Praha 1959, 274-
280. p.

Kovács M.: Zakladné Zásady a kulturnpoliticky vyznam madarského
kniznucného zakona. Martin, Matica SIovenska, 1958 (megjelent
1959.) 30 p.
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Kovács M.: Könyvtárpolitikánk alapproblémái. Országos Könyvtárügyi
Tanács, Budapest 1959, 21 p.

Kovács M.~ Az Országos Könyvtárügyi Tanács a mai magyar könyvtár-
politikában. A könyvtáros IX, 90-92, 1959.

Kovács M.-Kőhalmi B.: Prága. Nemzetközi konferencia az egyetemi
könyvtárosképzésről -(1958. március 25-27.). Külföldi tanulmány-
utak 1958. Országos Könyvtárügyi Tanács, Budapest 1959, 178-
188. p .

.Kőhalmi B.: A Magyar Tanácsköztársaság könyvtárügye. Gondolat Ki-
adó, Budapest 1959, 258 p.

Kőhalmi B.: A Magyar Tanácsköztársaság Könyvtárügye. Forrásgyűj-
temény. Közzététel, bevezetés, jegyzetek. Országos Széchenyi
Könyvtár, Budapest 1959, 211 p.

Kőhalmi B.: A három nagy könyvtár a Tanácsköztársaság alatt. Ma-
gyar Könyvszemle 75, 149-162, 1959.

Kőhalmi B.: A Tanácsköztársaság könyvtárügye, - Visszapillantás a
negyven év előtti könyvtári törekvésekre. A könyvtáros IX, 81-
84, 1959.

Kőhalmi B.: A Magyar Tanácsköztársaság kiadványai és az első kom-
munista kiadványok. Az Országgyűlési Könyvtár "Magyar Ta-
nácsköztársaság" különgyűjteménye. Budapest 1958. {Recenzló.)
Magyar Tudomány IV, 207-208, 1959.

Kőhalmi B.: Szabó Ervin a könyvtáros. Ünnepi beszédCBAS z a b ó Ervin ha-
lálának 40. évfordulóján. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Tanul-
mányok. Új sorozat 5. Budapest 1959, 7 p.

Kőhalmi B.: Szabó Ervin a könyvtáros. Szabó Ervin könyvtártudomá-
nyi és művelődéspolitikai cikkeinek, tanulmányainak és kritikái-
nak gyűjteménye, Budapest 1959, 7-29. p.

Kőhalmi B.: Probleme beim Unterricht der Bibliographie. Knihovna.
Vedeckoteoreticky sbornik 1959. Mezinárodni konference o vyso-
skolském knihovickém vzdeláni v Praze. 25-27. Ill. 1958. Uni-
versitni Knihovny, Praha 1959, 263-266. p.

Kőhalmi B.: Curt Fleischhack - Ernst Rückert - Günther Reichard:
Grundriss der Bibliographie. Leipzig 1957. (Recenzió.) Magyar
Könyvszemle 75, 242-243, 1959.

. Scher T.: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem
története. (Recenzió Fitz József könvvéről.) A könyvtáros IX,
699-700, 1959. -

Scher T.: Felvételi vizsgák után. A könyvtáros IX, 646-647, 1959.
Szelle B.: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve VI. 1956-1958.

Budapest 1958. (Recenzió.) A könyvtáros IX, 431, 1959.

Újságíró Tanszék

1.

dr. Kardos László egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, Kos-
suth-díjas, mb. tanszékvezető

Zalka Miklós adjunktus, tanszékvezetőhelyettes
Szabó Béla adjunktus
Bálint Józsefné tanársegéd
Róna Lászlóné adminisztratív ügyintéző
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Kardos László:

Lásd Világirodalmi Tanszék II.

Zalka Miklós:

Sajtóelmélet és g·yakorlat; IV. éves újságíró szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra.

Szabó Béla:

A magyarországi kapitalista sajtó; spec. koll., IV. éves újságíró
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Bálint Józsefné:

Az orosz és szovjet sajtó története; IV. éves újságíró szakos hall-
gatók számára. 1-11. félév heti 2 óra.

I .

I l l .

r v ,

Kardos L.: Lásd Világirodalmi Tanszék IV.
Zalka M.: Aknamező. 1. kötet. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1959.

Központi Magyar Nyelvi Lektorátus

dr. Hegyi Endre adjunktus, a Lektorátus vezetője
Bencsáth Aladárné dr. adjunktus
dr. Bánhidi Zoltán tanársegéd
dr. Míhályi József tanárseged

I I .

Hegyi Endre:

Magyar nyelvi órák; a Bölcsészettudományi Kar IV.. éves külföldi
ösztöndíjas hallgatói számára, 1-11. félév heti 8 óra.

Bencsáth Aladárné:
Magyar nyelvi órák; a Bölcsészettudományi Kar 1. éves külföldi

ösztöndíjas hallgatói számára, I-II. félév heti 8 óra.

Bánhidi Zoltán:
Magyar nyelvi órák; a Bölcsészettudományi Kar II. éves külföldi

ösztöndíjas hallgatói számára, I-II. félév heti 6 óra; az Orvos-
tudományi Egyetem II. éves külföldi ösztöndíjas hallgatói szá-
mára, 1-11. félév heti 6 óra.
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Mihályi József:

Magyar nyelvi órák; a Bölcsészettudományi Kar Ill. éves külföldi
ösztöndíjas hallgatói számára,CBA1 -1 1 . félév heti 4 óra; az Orvos-
tudományi Egyetem II. éves külföldi ösztöndíjas hallgatói szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 4 óra; a Természettudományi Kar lll.
éves külföldi ösztöndíjas hallgatói számára; 1 -1 1 . félév heti 4
óra.

Ill.RQPONMLKJIHGFEDCBA

I V .

Hegyi E.: Omár Chájjám: Robájyát. Második bibliofil kiadás. Jegyzetek.
utószó. Magyar Helikon, Budapest 1959, 98 p.

Idegen Nyelvi Lektorátus

1 .

Oláh József vezető lektor, az Esti Idegen Nyelvi Tanfolyam veze-
tője

Bajor János nyelvtanár
Bauer Béla nyelvtanárt
dr. Báder Dezső nyelvtanár
Bánáti Nándorné nyelvtanár
Báti Lászlóné nyelvtanár (szabadságon)
Bene Ede nyelvtanár
dr. Deák Béní nyelvtanár
Dienes Lászlóné nyelvtanár
Forgács Samuné nyelvtanár-
Hegedüs Gyuláné nyelvtanár
Juhász Istvánné nyelvtanár
Kaposi Tamásné nyelvtanár
Kassaí György szerződéses nyelvtanár (második állás)
dr. Láczer István nyelvtanár
Majdik Zoltánné nyelvtanár
Mikó Pálné nyelvtanár
Molnár Józsefné nyelvtanár
Pór Mihály nyelvtanár
Schnierer Ferencné nyelvtanár
Sebestyén Lajosné nyelvtanár
Selmeczy Vilmosné nyelvtanár
Simon Endréné nyelvtanár
Simon Józsefné nyelvtanár

. Simon Zoltán nyelvtanáJr
Szentgyörgyvári Artur szerződéses nyelvtanár
Székács Györgyné nyelvtanár
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Oláh József:

Orosz nyelv; 1-11. éves hallgatók számára, 1. félév három cso-
port, II. félév két csoport, heti 2-2 óra.

Orosz leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói
számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 2 óra.

Szlovák nyelv; Ill. éves orosz szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.

Bajor János:

Olasz lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói'. számára,
1-11. félév heti 8 óra; Ill. éves hallgatók számára, 1-11. félév
heti 4 óra.

Olasz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 2 óra.

Olasz leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói
számára, 1-11. félév heti 3 óra.

Bauer Béla:

Német lexika; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1. félév heti 6 óra, II. félév heti 5 óra.

Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1. félév heti 2 óra. .

Nérriet leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói.
számára, II. félév heti 3 óra.

Nérriet -társalgási gyakorlat; az esti nyelvtanfolyam II. éves hall-
gatói két csoportja számára, 1. félév heti 4-4 óra, II. félév heti
2-2 óra.

Országismeret ; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói két cso-
portja számára, II. félév heti 2-2 óra.

Báder Dezső:

Német nyelv; I-IV. éves hallgatók egy csoportja számára, II. fél-
év heti 2 óra.

Német lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 8 óra. .'

Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 2 óra.

Sajtóolvasás; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 2 óra .

. Bánáti Nándorné:

Spanyol lexika; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,
I-II. félév heti 5 óra.

Spanyol leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói
számára, 1-11. félév heti 3 óra.

Lásd Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék II.

Bene Ede:
Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,

1-11. félév heti 8 óra; II. éves hallgatói számára, 1. félév heti
6 óra, II. félév heti 5 óra.
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Francia nyelvtan; az esti -nyelvtanfolyam II. éves hallgatói szá-
'mára, 1..félév heti 2 óra.

Francia leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói
, számára, II. félév heti 3 óra.

Deák Béni:

Orosz nyelv; 1-11. éves hallgatók számára, 1. félév öt csoport, II.
félév három csoport, heti 2-2 óra.

Német nyelv; I-IV. éves hallgatók számára, 1. félév három cso-
port, II. félév négy csoport, heti 2-2 óra.

Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
II. félév heti. 2 óra.

Dienes Lászlóné:

Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Orosz lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,

1-I1. félév heti 8 óra; lll. éves hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.

Orosz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
I-II. félév heti 2 óra.

Orosz társalgási gyakorlat; az esti nyelvtanfolyam II. éves hall-
gatói számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 2 óra.

Sajtóolvasás; az esti nyelvtanfolyam lll. éves hallgatói számára,
II. félév heti 2 óra. •

Forgács Samuné:

Német nyelv; I-,IV. éves hallgatók egy csoportja számára, I-II.
félév heti 2 óra.

Német lexika; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,
I-I1. félév heti 5 óra.

Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1. félév heti 2 óra.

Német leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói
számára,I-II. félév heti 3 óra.

Sajtóolvasás ; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két cso-
portja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.

Hegedüs Gyuláné:
Orosz nyelv; II. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; aspi-

ránsok számára, I-II. félév heti 4 óra.
Orosz lexika; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,

1. félév heti 6 óra, II. félév heti 5 óra.
Orosz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam Il. éves hallgatói számára,

1. félév heti 2 óra.
Orosz leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói

számára, II. félév heti 3 óra.
Német nyelv; I-IV. éves hallgatók két csoportja számára, 1. félév

heti 2-2 óra.

Juhász Istvánné:

Orosz nyelv; 1-11. éves- hallgatók számára, I. félév öt csoport, II.
félév két "Csoport,heti 2-2 óra.



Orosz lexika; az esti nyelvtantoly xmQPONMLKJIHGFEDCBAlll. éves hallgatói számára,
I--II. félév heti 4 óra.

Orosz irodalom; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói szá-
mára, 1-11 . félév heti 2 óra.

Országismeret; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
II. félév heti 2 óra.

Sajtóolvasás; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,
1. félév heti 2 óra.

Kaposi Tamásné:

Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1. félév heti 6 óra, II. félév heti 5 óra.

Francia nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói szá-
mára, 1 -11 .félév heti 2 óra; ll. éves hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.

Francia leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói
számára, II. félév heti 3 óra; Ill. éves hallgatók két csoportja
számára, 1-11 . félév heti 3-3 óra.

Kassai György:

Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két cso-
portja számára, I-II. félév heti 4-4 óra.

Láczer István: •

Angol nyelv; I-IV . éves hallgatók három csoportja számára, I-

ll. félév heti 2-2 óra.
Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,

1-11 . félév heti 5 óra.
Sajtóolvasás; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két cso-

portja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.

Majdik ZoItánné:
Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,

1-I1 . félév heti 8 óra; Ill. éves hallgatók számára, 1-11 . félév
heti 5 óra.

Angol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
I-II. félév heti 2 óra.

Mikó Pálné:

Francia nyelv; I-IV . éves hallgatók -két csoportja számára, 1-11 .

félév heti 2-2 óra.
Német nyelv; I-IV . éves hallgatók egy csoportja számára, 1 .félév

heti 2 óra.
Leíró magyar nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói

három csoportja számára, 1-11 . félév heti 2-2 óra.

Molnár Józsefné:

Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1. félév heti 6 óra; II. félév heti 5 óra.

Angol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1. félév heti 2 óra.

Angol leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói
számára, II. félév heti 3 óra.
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Selmeczy Vilmosné:

Angol lexika; az esti nyelvtanfolyamQPONMLKJIHGFEDCBAII. éves' hallgatói számára,
1. félév heti 6 óra, II. félév heti 5 óra.

Angol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1. félév heti 2 óra.

Angol leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói
számára, II. félév heti 3 óra.

Angol irodalom; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói három
csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.

Sajtóolvasás;' az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,
I-Il. félév heti 2 óra.

Simon Endréné:

Angol nyelv; I-IV . éves hallgatók három csoportja számára, I-

ll. félév heti 2 -2 óra.
Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,

I-II. félév heti 8 óra.

Angol társalgási gyakorlat; az esti nyelvtanfolyam II. éves hall-
gatói két csoportja számára, 1. félév heti 4 -4 óra, II. félév heti
2 -2 óra.

Országismeret ; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói két cso-
portja számára, II. félév. heti 2 -2 óra.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P ó r Mihály:
Német lexika; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,

1. félév heti 6 óra, II. félév heti 5 óra; Ill. éves hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 5 óra.

Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1. félév heti 2 óra.

Német leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói
számára, II. félév heti 3 óra; Ill. éves hallgatók számára, I-Il.

félév heti' 3 óra.

Schnierer Ferencné:
Orosz nyelv; I-Il. éves hallgatók négy csoportja számára, 1-11.

félév heti 2 -2 óra.
Német nyelv; I-IV . éves hallgatók négy csoportja számára, I-Il,

félév heti 2-2 óra.

Sebestyén Lajosné:

Angol. nyelv; I-IV . éves hallgatók két csoportja számára, I-II.

félév heti 2-2 óra.
Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam 'll. éves hallgatói számára,

1. félév heti. 6 óra, II. félév heti 5 óra.
Angol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,

1. félév heti 2 óra.
Angol leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói

számára, II. félév heti 3 óra.
Angol társalgási gyakorlat; az esti nyelvtanfolyam II. éves hall-

gatói számára, 1. félév heti 4 óra, II. -félév heti 2 óra.
Országismeret; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,

II. · félév heti 2 óra.
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Simon Józsefné:

Német lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,QPONMLKJIHGFEDCBA
1-11 . félév heti 8 óra; Ill. éves hallgatók számára, 1-11 . félév
heti 5 óra.

Német leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói
számára, 1-11 . félév heti 3 óra.

Simon Zoltán:

Orosz nyelv; 1 . éves hallgatók három csoportja számára, II. félév
heti 2-2 óra. .

Orosz társalgási gyakorlat; I-IV .- éves hallgatók számára, II. fél-
év heti 2 óra.

Cseh nyelv; Ill. éves orosz szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.

Szentgyö.rgyvári Artur:

Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam I. éves hallgatói számára,
I-II. félév heti 8 óra; Ill. éves hallgatók számára, I-II. félév
heti 2 óra.

Francia nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam I. éves ha.Igatói szá-
mára, 1-11 . félév heti 2 óra.

Francia irodalom; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két
csoportja számára, I~ I1 . félév heti 2-2 óra.

Angol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
I-II. félév netx 2 ora.

Boda István mb. előadó:
Olasz nyelv; I-IV . éves hallgatók két csoportja számára, 1-11.

félév heti 2-2 óra.
Olasz irodalom; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,
. I-II. félév heti 2 óra.
Sajtóolvasás; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,

1--"-11. félév heti 3 óra.

Komin Éva mb. előadó:

Francia társalgási gyakorlat; az esti nyelvtanfolyam II. éves hall-
gatói két csoportja számára, 1. félév heti 4-4 óra, II. félév heti
2-2 óra.

Országismeret; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói két cso-
portja számára, II. félév heti 2-2 óra.

Maróti Jánosné mb. előadó:

Spanyol irodalom; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói szá-
mára, I-Il. fé lév heti 2 óra.

Sajtóolvasás; az esti nyelvtanfolyam lU. éves hallgatói számára,
1-11 . félév heti 2 óra.

-Palíeh Emil mb. előadó:

Szerb-horvát nyelv; Ill. éves orosz szakos hallgatók számára, 1-

~I. félév heti 2 óra.'
Szerb-horvát lexika; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói

számára, 1-11 .félév heti 5 óra.
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Szerb-horvát leíró nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam Il I. éves hall-
gatói számára, 1-11. félév heti 3 óra.

Szerb-horvát irodalom; az esti n-y:elvtanfolyam Ill. éves hallgatói
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Sajtóolvasás ; az esti nyelvtanfolyam "Ill. éves' hallgatói számára,
l-I1. félév heti 2 óra.

Serény Andor mb. előadó: (1960. január 1. óta vezető nyelvtanár):

Francia nyelv; I-IV. éves hallgatók egy csoportja számára, 1-11.
- félév heti 2 óra.

Sajtóolvasás ; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két cso-
portja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.

Valkó György mb. előadó: ,

Német Irodalom; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két
csoportja számára, 1-11. félév heti 2 óra.QPONMLKJIHGFEDCBA

Ill.

Bauer Béla: Német országismeret T . rész. Egyetemi jegyzet, 5 0 , p.
Báder Dezső: Német társalgás. Egyetemi jegyzet, 28 p.
Bánáti Nándorné: Spanyol irodalmi szövegek. Egyetemi jegyzet, 100 p.'

_ Hegedűs Gyuláné: Orosz társalgási szó- és kifejezésgyüjtemény. Egye--
temi jegyzet, 32 p.

Juhász Istvánné: Országismeret (orosz) 1. rész. Egyetemi jegyzet, 5 0 p.
Láczer István: Angolországismeret. Egyetemi jegyzet, 95 p.
MIkó Pálné: Francia országismeret 1. rész. Egyetemi jegyzet, 78 p.
Schriierer Ferencné: Német szakszöveggyűjtemény. Egyetemi jegyzet,

W ~ -

Simon Endténé: Angol szó- és kifejezésgyűjtemény. Egyetemi jegyzet,
~ ~ f

IV~

Mikó P.-né: Továbbképzés francia tanárok számára. Az idegen nyelvek
oktatása, 1959. január.

Serény A.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának Idegennyelvi; Tanfolyama. Felsőoktatási Szemle VIli,
565-567, 1959.

ALLAl\'I- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Állam- és Jogelméleti Tanszék

1.
dr. Vas Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Szabó Imre egyetemi tanár, akadémikus
dr. Sztodolnik László adjunktus '
dr. Samu Mihály tanársegéd -
dr. Kulcsár Kálmán tudományos munkatárs, kandidátus
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Szabó Imre: I

. II.
Vas Tibor:

Logika; 1. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; a levelező
tagozat 1. éves hallgatói számára, I. félév heti 1 óra ..

Fejezetek a politikai és jogi tanok története köréből; spec. koll.,
I-IV. éves hallgatók számára, II. félév hetiQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra.

Bevezetés az állam- és [ogtudományba; 1. éves hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.

A jogszabály értelmezése; spec. koll., I-IV. éves hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.

Ill.

IV.

Kulcsár K.: Jog, norma, valóság. Jogtud. Közl. XIV, 411-415, 195~.
Kulcsár K.: A válságtudat újabb vonása a polgári szociológiában. Va-

lóság II, 1959. .
Kulcsár K.: Demográfiai tényezők a bűnözésben. Demográfia, II, 1959.
SzabóI.: A Magyar Tanácsköztársaság [ogalkotása. A Magyar' Tanács-

köztársaság [ogalkotása, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bu-
dapest 1959, 5-32. p.

Szabó 1.: La Légalité socialiste dans la République Populaire Hongroise.
Revue de Droit Hongroís II, 50-69, 1959. ,

Szabó 1.: Az alkotmány helye a népi demokratikus rendszerünkben.
J o g tu d . Közl. XIV, 497-505, 1959.

Szabó 1.: Új polgári törvénykönyvünkről. Magyar Tudomány IV; 575-
581, 1959. .

Szabó 1.: Le projet du code civil horígrois et l'interprétation des lois.
Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Iuridica 1, 283-302, 1959.

Szabó 1.: A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga. Magyar Filozó-
fiai Szemle Ill, 30-48, 1959. -

Szabó 1.: Az Unesco tizedik közgyűlése. Magyar Tudomány IV, 229-237,
1959.

Vas T.: A szocialista állam néhány kérdése a Magyar Tanác;:köztársa-
ságtanulságai tükrében. A Magyar Tanácsköztársaság állam a és

. joga, Akadémiai Kiadó, Budapest 1959, 55-69.
Vas T.: K osznovüm voproszam szocialisztyicseszkovo zakorioda-

tyelsztva. Annales Univ, Scient. Budapest. Sectio luridica 1, ·325-
336, 1959.

Vas T.: Az állami és jogtudományi revizionizmus elleni harc néhány
kérdése. (Autoreferátum.) Szovjetszkoje Goszudarsztvo i pravo
1959, 12. sz. 127-130.

Vas T.: Világnézeti nevelés a szaktárgyak oktatásában. Felsőokt. Szemle
Vili, 1-4, 1959.
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Allamigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék

I.

dr. Mártonffy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Berényi Sándor adjunktus
dr. Nagy Tibor adjunktus
dr. Szatmári Lajos adjunktus

- dr. Tóth J-ános tanársegéd
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II.

Mártonffy Károly:
Allamigazgatási jog; Ill. éves hallgatók számára,QPONMLKJIHGFEDCBA1 -11 . félév heti

3 óra.

Berényi Sándor-Szatmári Lajos:
Allamigazgatási jog; előadások a levelező tagozat Ill. éves hall-

gatói számára, II. félév heti 2 óra; konferencia a levelező tago-
zat Ill. éves hallgatói számára.

Timár Mátyás mb. előadó:
Pénzügyi jog; IV. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Nagy Tibor:

Nemzetközi pénzügyi jog; spec. koll., 1 . félév heti 1 óra.

Nagy Tibor-Tóth János:
Pénzügyi jogi gyakorlat; IV. éves hallgatók hat csoportja szá-

mára, 1-11 . félév heti 1--1 óra; a levelező tagozat IV. éves
hallgatói számára, 1. félév heti 1 óra előadás, hat csoport szá-
mára 1-1 óra gyakorlat és kon fe renc iák a vidéki hallgatók
számára. .

Ill.

Berényi Sándor-Szatmári Lajos: Pótfüzet az államigazgatási jogsza-
bálygyűjtemény általános és különös részéhez, 46 p.

Mártonffy Károly-Beér János-Bihari Ottó-Kovács István-Martonyi
János: Allamigazgatásí jog 1. Altalános rész. (Szerk. Mártonffy
K.-Beér J .) Egységes jegyzet, 328 p.

Timár Mátyás-Nagy Tibor: Pénzügyi jog. Útmutató és kiegészítés a
jegyzet 1 -1 1 . részéhez, 5 5 p.

IV.

Berényi S. (szerkesztő és társszerző): Útmutató a községi tanácsok vég-
rehajtó bizottságal és dolgozói részére. Közalkalmazottak Szak-
szervezete, Budapest 1959, J. kötet 930 p., II. kötet 630 p.

Berényi S.: Az államapparátus reformja a Bolgár Népköztársaságban.
~ Allam ps Igazgatás IX, 625-629, 1959.

Berényi S.: 10 éves a Magyar Népköztársaság Alkotmánya. Valóság II,
4. sz., 136-140, 1959,



1 .

B e r é n y i S . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanulmányok a Horthy-korszak államáról és jogáról. (Re-
cenzió.) Társadalmi Szemle X I V , 175, 1959.

B e r é n y i ' S . - F á b i á n L . - S z a t m á r i L . :

'I'énymegállapító tanulmány tapasztalataiból, különös en a koordí-
nációról. Allam és Igazgatás I X , 213-219, 1959.

B e r é n y i S . - V a r r ó T . : Községí .ípartgazgatás. 'I'énymegállapító tanul-
mány Veszprém megyéről szóló kiadványban .. Allamjogí és Al-
Iamigazgatási Jogi Tanszék, Budapest 1959, II. kötet 1-20. p.

M á r t o n f f y K . : Die meuen Staatsverwaltungsfunktíonen und dell"QPONMLKJIHGFEDCBAS taa ts -

díenst. Annales Univ. Scierit. Budapest. Sectdo Iur'idáca 1, 149-173,
1959. \

M á r t p n f f y K . : Útmutató a községi tanácsok végrehajtóbizottságaí és
dolgozói részére. (Recenzíó.) Allam és Igazgatás I X , 1959.

N a g y T . : Költségvetés és adórendezés a Magyar 'I'anácsköztársaságban.
A Magyar Tanácsköztársaság pénzügyi rendszere, Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1959, 7-168, p. .

N a g y T . : A mezőgazdasági termelőszövetkezetek adóztatása. Az adózás
alapkérdései, Közgazdaságí : és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1959,
285-314. p. .

N a g y T . : A helyi bevételek és a leöltségvetési szabályozási rendszer. Az
adózás alapkérdései, Közgazdasági es Jogi Könyvkiadó, Budapest
1959, 341-364. p.

Nagy( T . : A nemzetközi adójog elemei. Az adózás alapkérdései, Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1959,377~434. p.

N a g y T . : A Magyar Tanácsköztársaság pénzügyi rendszere. Pénzügy és
Számvitel, 1959. 3. szám, 81~86.

N a g y T . : A jogi oktatás ú j tanterve a Német Demokratikus Köztársa-
ságban. Jogtud. Közl. X I V , 687-691, 1959.

N a g y T . : Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikon. Címszavak a nem-
zetközi pénzügyi jog tárgyköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest
1959.

S z a t m á r i L . : A községi tanács bizottságai. Útmutató a községi tanácsok
végrehajtó bizottságai és dolgozói részére, Budapest 1959, 106-
121. p ,

S z a t m á r i L . : A községi tanács végrehajtó bizottsága. Útmutató a községí
tanácsok végrehajtó bizottságai és dolgozói részére, Budapest
1959, 123-143. p. .

S z a t m á r i L . : Altalános igazgatás. Útmutató a kőzségi tanácsok végre-
hajtó bizottságai és dolgozói részére, Budapest 1959, 184~305, 321-
336, 341-387, 461-467. p.

S z a t m á r i L . : A pénzügyi szabálysértések. Az adózás alapkérdései, Köz-
gazdaság t és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1959, 487-498.

Szatmár! L . : · Törvényhozási krónika. Valóság I I , 6. sz. 93-95, 1959.
.>

B ü n t e t ő j o g i 'I'anszék

dr. Kádár Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Móra Mihály egyetemi tanár, kandidátus
dr. Barna Péter docens, kandidátus (második állás)
dr. FOIl1yóAntatedjunktus
dr. Hámori Éva adjunktus
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dr. Király Tibor adjunktus, kandidátus
dr Pintér Jenő adjunktus
dr. Békés Imre tanárseged
dr. Bodgál Zoltán tanárseged
dr. Molnár József tanárseged
Szabó Lászlóné- dr: tanársegéd
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II.

Kádár Miklós:

Büntetőjog 1. (Általános rész); II. éves hallgatók számára, I-II.
félév heti 4 óra elmélet; II. félév heti 1 óra gyakorlat (pintér
Jenő, Békés Imre, Bodgál Zoltán, Molnár József); a levelező ta-
gozat II. éves hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra elmélet
és konferenciák, II. félév hetiQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra gyakorlat (Fonyó Antal,
Hámori Éva, Pintér Jenő, Békés Imre, Bodgál Zoltán, Molnár
József).

Büntetőjog II. (Különös rész); Ill. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 3 óra elmélet, 2 óra gyakorlat (Pintér 'Jenő, Békés
Imre, Bodgál Zoltán, Molnár József); a levelező tagozat Ill. éves
hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra elmélet és kenteren-
ciák, heti 1 óra gyakorlat (Pintér Jenő, Békés Imre, Bodgál Zol-
tán, Molnár József, Vidéky Alice mb. előadó):

Szovjet büntetőjog és eljárás; IV. éves hallgatók számára, II. fél-
év heti 2 -óra elmélet, 1 óra gyakorlat (Fonyó Antal, Pimtér
Jenő); a levelező tagozat V. éves hallgatói- számára, 1. félév heti
1 óra elmélet és konferencia (pintér Jenő).

Fejezetek a büntetőjog általános részéből; spec. koll., 1-11 . félév
heti 2 óra.

Móra Mihály:

Büntető eljárási jog; a levelező tagozat IV. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 1 óra elmélet; gyakorlati órák a levelező tago-
zat IV.- éves hallgatói hat csoportja számára, 1-11 . félév heti
1-1 óra (Király Tibor, Barna Péter, Szabó Lászlóné).

Büntető eljárási jogi szemináriurri; spec. koll., IV. éves hallgatók
számára, 1-11 . félév heti 1 óra.

A polgári jog és a polgári eljárási jog kapcsolata; spec. koll., IV.
éves hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.

Barna Péter:

A cselekmény (véghezviteli magatartás) jogi természetének saja-
tosságai az állam elleni bűntettek körében; spec. koll., 1-11.
félév heti 1 óra.

Király Tibor:

Büntető eljárási jog; a levelező tagozat IV. éves hallgatói szá-
mára, 1-11 . félév konferencia és heti 1 óra gyakorlat.

Molnár József:

Kriminalisztika 1.; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.



Pintér Jenő:

Szovjet büntetőjog és eljárás; a levelező tagozat V. éves hallga-
tói számára, 1. félév heti 1 óra elmélet és konferencia.

Balássa Lászlé mb. előadó:

Igazságügyi elmekórtan; spec. koll., 1-II. félév heti 2 óra.

Farkas Sándor-Varga Sándor mb. előadók:

Az ügyészség szerepe a nyomozás törvényessege feletti felü gye-
letben; spec. koll., 1-11. félév heti 1 óra.

Glaser István mb. előadó:

A szabadságvesztés végrehajtásának (börtönügy) fejlődése és je-
lenlegi helyzete; spec. kolI., 1-11. félév heti 1 óra.

Kálmán György mb. előadó:

Becsületvédelem a büntetőjogban; spec. kolI., 1-11. félév heti 2
óra.

Kovács Zoltán mb. előadó:

Katonai büntetőjogi ismeretek; spec. kolI., I~II. félév heti 2 óra.QPONMLKJIHGFEDCBA
(

Ökrös Sándor egyetemi tanár, mb. előadó:

Igazságügyi orvostan; spec. kolI., I-II. félév heti 2 óra.

Simor Pál mb. előadó:

A büntető fellebbezési eljárás és gyakorlata; spec. kolI., 1-11.
félév heti 2 óra.

Turi István mb. előadó:
Ugyészsegí iratszerkesztés; spec. kolI., 1-11. félév heti 1 óra.

Viski László mb. előadó:

Kriminalisztika II.; spec. kolI., 1-11. félév heti 2 óra.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l .

Móra Mihály: Büntető eljárási jog 1-11. Egységes jegyzet, 670 p.
Móra Mihály: Büntető eljárási jogesetek. Egyetemi jegyzet, 181 p.

IV.

Barna P.: Büntetőjogi ismeretek. Ill. kötet. (A büntető eljárás főbb kér-
dései.) Tankönyv. Szolgálati használatra. BM, Budapest 1959,
320 p.

Barna P.: Bendkívülí perorvoslatoik a nyomozás tükrében, Magyar' Jog VI,
37-39, ·1959.

Barna P.: A célzat és a szándék a büntetőjogban. Jogtud. Közl. XIV,
581-589, 1959.

Barna P.: Viski László: Szándékosság és társadalomra veszélyesség.
(Recenzió.) Jogtud. Közl. XIV, 331-334, 1959. Ugyanez oroszul:
Acta Iuridíca Acad. Scient. Hung, 1, fasc. 3--4, 452-'-459, 1959,
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Békés 1.: Büntetőjogi Tankönyv I. (Altalános rész.) Kiadó: BM Tanul-
mányi és Módszertani Osztálya, Budapest 1959, 244.p.

Békés I.-Tokaji G.: Büntetőjogi Tankönyv II. (Különös rész.) Kiadó:
BM Tanulmányi és Módszertani Osztálya, Budapest 1959, 744 p.

Békés 1.: Barna Péter: Az állam belső biztonsága elleni bűntettek. (Re-
cenzió.) Jogtud. Közl. XIV, 40-43, 1959.

HámoriQPONMLKJIHGFEDCBAÉ .: Contribution aux problem es de la pénologie et du régime
pénitentiaire. Acta Iuridica Acad. Scient. Hung, 1, fasc. 3-4,
357-377, 1959. -

Hámori É .: Abüntetéstan és a büntetési rendszer kérdéseihez. Jogtud.
Közl. XIV, 142-151, 1959.

Kádár M.: A pártkongresszus és a jogtudomány feladatai.' Jogtud. Közl.
XIV, 625-628, 1959.

Kádár 1\'1.: Strafrechtlicher Schutz der Wirtschaftsordung. Annales
Univ. Scient. Budapest. Sectio Iuridica 1, 123-147, 1959.

Király T.: A kisebb súlyú cselekmények büntetőjogi elbírálása. Magyar
Jog VI, 138-140, 1959.

Király T.: A védelem és a védő szerepe a büntető eljárásban. Kandidá-
tusi értekezés, megvédve 1959. október 30.

Móra M.: Lásd Polgári Jogi Tanszék IV.
Móra M.: A kétféle megszüntetés előfeltételei és hatásai. Magyar Jog

VI, 8-12, 1959.
Móra M.: A büntető eljárást megszüntető végzés [ogerőhatásáról. Ma-

gyar Jog VI, 108-110, 1959.
Móra. M.: Az ítélet teljessége; rész- és közbenső ítélet. Magyar Jog VI,

338-341, 1959.
Móra M.: Az egyszerűbben bizonyítható tények a polgári perben. Jog-

tud. Közl. XIV, 230-236, 1959.
Móra. M.: A büntető eljárási cselekményekről. Jogtud. Közl. XIV, 589-

595, 1959.
Móra M.: A fogyatékos büntető eljárási cselekmények. Jogtud. Közl.

XIV, 638-647, 1959.
Móra M.: Die verfahrensrechtliehen Folgen der Versehíedenheit des

materiellen Rechtes bei der Geltendmachung des zivilrechtlichen
Anspruches im Strafprozesse. Annales Univ. Scient. Budapest.
Sectio Iuridica 1, 203-230, 1959.

Móra. M.: A per szókészletének újabb változásairól. Magyar Nyelvőr 83,
17-22, 1959. .

Móra. M.: Egy régi jogi műszó ú j mellékértelméről. Magyar Nyelv LV,
259-260, 1959.

Móra M.: Egy középkori [ogkönyv 800 éves évfordulójára rendezett
kongresszus kiadványai. Századok 93, 626-632, 1959.

Móra M.: Erich Heller. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissen-
schaft, 71, 4-79-482, 1959.

Móra M.: A gyakorlatias oktatást segítő jogesetgyűjteményekről. Felső-
okt. Szemle VIlI, 549-552, 1959.

Móra M.: Búza Emlékkönyv. Felsőokt. Szemle VIlI, 706-':"711,1959.

Móra M.: Úriszék, XVI-XVII. századi perszövegele. Magyar Tudomány
IV, 423-426, 1959.

Szabó L.-né: Több sértett a magárivádas eljárásban. Magyar Jog VI,
299-302, 1959,



1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr .' Kovács Kálmán tanszékvezető tanár
dr, Sápí Vilmos adjunktus
dr. Buzás József tanársegéd
dr. Vargyai Gyula tanársegedQPONMLKJIHGFEDCBA

. I

Egyetemes Allam- és Jogtörténeti Tanszék

1 .

dr. Sarlós Márton tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Horváth Pál docens, karididátus

II.
Sarlós Márton:

Egyetemes állam- és jogtörténet; 1. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 3 óra; (fakultatív) a levelező tagozat 1. éves hallgatói
számára, 1-11. félév.

Horváth Pál:

Egyetemes állam- és [ogtörténet ; konferenciák a levelező tagozat
1. éves hallgatói számára, l-II. félév.

Szövegmagyarázat az egyetemes állam- és jogtörténet köréből;
(ajánlott) 1. éves hallgatók számára: 1-11. félév heti 2 óra.

Ill.

Sarlós Márton (szerk.): Magyar állam- és jogtörténeti jegyzet II. félév.
Atdolgozott kiadás.

. IV.

Horváth P.:·A középkori falusi földközösség történetével foglalkozó
polgári történeti-jogtörténeti irodalom néhány kérdése. 1. rész.
Századok 93, 802-843, 1959.

Horváth. P.: Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikon. Címszavak a dip-
lomácia története tárgyköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.

Sarlós M.: Jogászok a Tanácsköztársaságban. Magyar Jog VI, 65-68,
1959. .

Sarlós M.: A Szentkorona-tan kialakulásához, A XI. századbeli magyar
államfelfogás és szellemtörténeti [ogtörténetünk, Jogtud. Közl.
XIV, 357-362, 1959.

Sarlós M.: A korrimunísta elítélteket kiszabadítő szovjet akciók. A Ma-
gyar Tanácsköztársaság Allama és Joga, Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1959, 293-319. p. _

Sarlós M.: Otnosenyija prava szobsztvennosztyi zemelnih ucsasztkov .
. vengerszkih kreposztnih do 1848 g. Annales Univ. Scient. Budapest.
Sectio Iurídica 1, ·265-281, 1959.

Sarlós M.: A Magyar' Tanácsköztársaság Allama és Joga. (Szerkesztés.)
Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.

Magyar Allam- és Jogtörténeti Tanszék
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Magyar állam- és [ogtörténet; 1. éves hallgatók számára, I-II.

félév heti 4 óra.

Sápi V i l m o s - B u z á s J ó z s e f - V a r g y a i G y u l a : . . .

Magyar állam- és jogtörténet; előadások és konferenciák a leve-
lező tagozat 1. éves hallgatói számára, 1-11. félév.

Ill.

I V .

S á p í V . : Az "ezer éves alkotmány". Állam és Igazgatás I X , 1959.

M a g y a r Alla~ogi T a n s z é k

1 .

dr. Beér János tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Csizmadia Andor docens, kandidátus (második állás)
dr. Takács Imre adjunktus

II.
B e é r J á n o s :

Magyar államjog ; II. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 3
óra.

Jogszabályszerkesztés ; spec. koll.,· I-IV. éves hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.

C s i z m a d i a . Andor»

A kapitalista államok államjoga; spec. koll., II-IV. éves hallga-
tók számára, · I-II. félév hetiQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra.

T a k á c s I m r e :

Magyar államjog ; (fakultatív) a levelező tagozat II. éves hallgatói
számára, I-II. félév heti 1 óra.

A tanácsi munka speciális kérdései; spec. koll., I-IV. éves hall-
o gatók számára, I-II. félév heti 1 óra.

B e é r J ános-c-Csízmadia A n d o r - T a k á c s I m r e :

A népi dem okra tikus országok államberendezése; spec. koll., 1--

IV. éves hallgatók számára, I~II. félév heti 2 óra.

Ill.

B e é r J á n o s : Államjogi jogszabálygyűjtemény. (Kiegészités.) Segédanyag
az állam- és jogtudományi karok hallgatói számára, 43 p.

B e é r J á n o s : Lásd Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Ifl.,
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Beér J.-Kovács 1.: Az 1949. évi XX. tv. (Az alkotmány törvény magya-
rázatos kiadása.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest
1959, 205 p.

Beér J.: Veszprém megye községeinek kornplex áttekintése.QPONMLKJIHGFEDCBA(S ze rvezés i

és igazgatási tanulmányok.) 4. kötet. Szerkesztés és összesítő ta-
nulmány megírása 40 p. Államjogi és Államigazgatási Jogi Tan-
szék, Budapest 1959.

Beér J.: A helyi tanácsok a Magyar 'I'anácsköztársaságban. A Magyar
Tanácsköztársaság állama és joga. Akadémiai Kiadó, Budapest
1959, 93-132. p.

Beér J.: 1'_z államigazgatási munka megjavítása a községekben, Szerkesz-
tés és összefoglaló. Közalkalmazottak Szakkönyvtára, Budapest
1959, 11-118. p.

Beér J.: L'activité de l'Assemblée nationale. Revue de Droit Hongrois.
1959, 1. szám, 5-20. p.

Beér J.:A végrehajtó bizottság és a tanács közötti viszony. Állam és
Igazgatás IX, 38-51, 1959. -, .

Beér J.: Tanszékvezetés és káderrnunka. Felsőokt. Szemle VIlI, 157-
159, 1959.

Beér J.: A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása. (Recenzió.) Állam és
Igazgatás IX, 148, 1959.

Beér J.: Az eljárási törvény a: gyakorlatban. (A L államigazgatási határo-
zatok szerkesztéséről és szövegezéséről.) Közalkalmazottak Szak-
könyvtára, Budapest 1959, 3-17. p. .

Beér J.: Útmutató a községi tanácsok végrehajtó bizottságai és dolgo-
zói részére. Szerkesztő és társszerző. Közalkalmazottak Szakszer-
vezete, Budapest 1959.

Beér J.: A községi tanácsok és a termelőszövetkezetek viszonyához. Jog-
tud. Közl. XIV, 265, 1959.

Beér J.: A Horthy-korszak államtörténetéhez. (A 'I'eleky-féle alkotmány-
javaslat.) Jogtud. Közl. XIV, 350, 1959.

Beér J.: A tanácsok államhatalmi és tömegszervezeti tevékenysége; a
tanácsok kapcsolata a Hazafias Népfronttal. Hazafias Népfront ki-
adványa, Budapest 1959, 1-24. p.

Beér J.: A felszabadulástói az alkotmányig. Állam és Igazgatás IX, 364,
1959.

Beér J.: A népképviseleti rendszer fejlődésének iránya a szocialista ál-
lamban. Magyar Tudomány IV, 509-522, 1959.

Beér J.: Allamjogt. jogszabálygyűjtemény. (A legfontosabb állami jog-
, szabályok magyarázatos gyűjteménye.) Készült a Belügyi 'Akadé-

mia részére, 12 ív, Budapest 1959.
Beér J.: O nyekotorih osznovnih ponjatijah goszudarsztvennovo práva.

Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Iurídica 1, 17-38, 1960.

Csizmadia A.: A konstanzi "bulla" hatása a főkegyúri jog fejlődésére.
Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. IX, 301-324, 1959. és klny.

Csizmadia A.: A Veszprém -megyei községek szociális, gyermekvédelmi
és egészségügyi igazgatása. A "Veszprém rnegye községeinek
kornplex áttekintése" című .tanulmánykötetben. II. kötet, 1-28,
1959,
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Mezőgazdaság] Jogi Tanszék

Csizmadia A.: Pravovíje vaproszí vzaímootnosenyí] mezsdu goszudarszt-
vomQPONMLKJIHGFEDCBAi religioznimi organizácíjámí vo vremja vengerszko] revolju-
cij i oszvobogyityeljno] borbi ot 1848-1949. Annales Univ. Scient.
Budapest. Sectio Iuridica 1, 57-84, 1959.

Csizmadia A.: A magyar [akobinusok alkotmánytervezetei. Allam és
Igazgatás IX, 351-363, 1959. '

Csizmadia A.: Úri szék. XVI-XVII. századi perszövegele. Jogtud. Közl.
XIV, 614-617, 1959.

Csizmadia A.-Acsádi Gy.: Kísérlet a Bélapátfalvi jobbágyok XVIII.
századi életszínvonalának megállapítására. Történeti Statisztikai
Közl. II, 3-17, 1959.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .

dr. Seres Imre tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Nagy Lászlo docens, kandidátus

II.
Seres Imre-Nagy László: •

Földjog ; a levelező tagozat IV. éves hallgatói számára, 1. félév
heti 2 óra.

Mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog; III.és IV. éves hallgatók
számára, II. félév heti 3 óra előadás,' csoportonként ·1-1 óra
gyakorlat; a levelező tagozat IV. évas hallgatói számára, csopor-
tonként heti 1-1 óra gyakorlat (Seres Imre, Nagy László, to-
vábbá Bak József, Várgedő Lajos, Németi László mb. gyakorlat-
v~clő~. .

Ill.

I V .

Nag'y L.: A háztáji gazdaság' a népi demokráciában. Kandidátusi disz-
szertáció, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1959, 242 p.

Nagy L.: A termelőszövetkezetek néhány vagyonjogi kérdése az, 1959.
évi 7. sz: tvr. tükrében. Állam és Igazgatás IX, 241-252, 1959.

Na.gy L.: Felelősségi szabályok a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog-
ban. Jogtud. Közl. XIV, 220-226, 1959.

Nagy L.: Mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogi felelősség. Allam és
Igazgatás IX, 574-585, 1959.

Nagy L.: A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. TIT Jogi Szak-
osztálya, Budapest 1959, 20 p.

Nagy L.: La réforme agraire de 1945 en Hongrie. Revue de Droit Con-
temporain, Bruxelles 1959, 2. szám, 186-195.

Nagy L.-Kemenes B.-Seres 1.: A mezőgazdasági rendeltetésű földek re
vonatkozó hatályos jogszabályok magyarázata. Közgazdasági és
Jogi Könyvkíadó, Budapest 1959, 226 p.
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S e r e s 1 . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mezőgazdasági termelőszövetkezetek fejlesztéséről szóló
párthatározat főbb jogi vonatkozásai. MJSZ kiadványa, -Budapest
1959, 51 p. -

S e r e s 1 . : A földbevitel és a földjáradék a mezőgazdasági termelőszövet-
kezetben. Jogtud. Közl. X I V , 280-288, 1959.

S e r e s 1 . : A mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek
kialakításáról. Allam- és Igazgatás I X , 194-302, 1959.

Seres-Le A termelőszövetkezeti tagok vagyonjogi kérdéseiről. TIT Jogi
Szakosztálya, Budapest 1959, 50 p. '

S e r e s 1 . : A termelőszövetkezetekről és termelő szövetkezeti csoportokról.
Revue de Droit Hongrois 1959, 3, szám, 49-54.

M u n k a j o g i T a n s z é k

1 .

dr. -Weltner Andor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Tóth Imre adjunktus .
Hagelmayer Istvánné dr. tanárseged

W e l t I Í e r A n d o r : •

• Munkajog ; IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. fél-
év heti 3 óra előadás, 1-11. félév öt csoport számára heti 1-1
óra gyakorlat (Tóth Imre, Hagelmayer Istvánné); a levelező ta-
gozatIV-V. éves hallgatói számára, 1-11. félév

T ó t h I m r e :

Munkajogi praktikum; IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév
kéthetenként 2 óra.

Konferenciák a lev elező tagozat IV-V. éves hallgatói számára,
1-11. félév kéthetenként 2 óra.

Ill.

W e l t n e r A n d o r : Munkajog (II. félév). Egyetemi jegyzet, 400 p.

I V .

W e l t n e r A . : A magyar szakszervezetek jogi helyzete, alapszabályai és a
szakszervezeti jogok. Jogtud. Közl. X I V , 1-9, 1959.

W e l t n e r A . : A munkaügyí viták fajai és elintézésük módja. Jogtud.
Közl. X I V , 393-4.01, 1959.

W e l t n e r A . : Kollektív jellegű jogviszonyok a munkajogban. Jogtud.
Közl. X I V , 522-533, 1959.

W e l t n e r A . : Az érvénytelen munkaszerződés. Jogtud. Közl. X I V , 664-
671, 1959. .••

W e l t n e r A . : Der Betriebsrat und das Betríebskollektiv. Acta Iuridica
Acad. Sci.QPONMLKJIHGFEDCBAH u n g , 1 ; fasc. 1-2, 87-119, 1959.

W e l t n e l ' A . : Ponjátyije t.rudovovo práva, Annales Univ. Scient. Buda-
pest. Sectio Iuridica 1 , 379~407, 1959. /
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Weltner A.: A Magyar Tanácsköztársaság munkajoga. A Magyar Ta-'
nácsköztársaság állama és joga, Akadémiai Kiadó, Budapest 1959:
243-267. p.

Nemzetközi Jogi Tanszék

1.

dr. Hajdu Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora'

dr. Haraszti György docens, kandidátus
dr. Kovács Károly tanársegéd
dr. Nándori Pál tudományosQPONMLKJIHGFEDCBAku ta tó

II.

Hajdu Gyula:

Nemzetközi jog; IV. éves hallgatók számára, I-U. félév 'heti 3.
óra.

Haraszti György:

Nemzetközi jog; szemináriumi gyakorlat, IV. éves hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra; a levelező tagozat V. éves hallga-
tói számára, 1. félév heti 2 óra.

A nemzetközi szerződések egyes kérdései; spec. koll., I-IV. éves
hallgatók számára; 1. félév heti. 2 óra.

Kovács Károly:

Nemzetközi jog; szerninártumi gyakorlat, IV. éves hallgatók szá-
mára, '1-11. félév heti 2 óra.

Nándori Pál:

Nemzetközi jog; szernináriumi gyakorlat, IV. éves hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti· 2 óra; konferenciák a levelező -tagozat
V. éves hallgatói számára, 1-11. félév.

A vatikáni "állam" nemzetközi jogi státusa; spec. koll., I-IV.
éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Ill.

IV.

Hajdu Gy.: Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikon. Szerkesztés és
címszavak a Nemzetközi jog tárgyköréből. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest 1959.

Hajdu Gy.: Kolonializmus és neutralízmus. Buza László emlékkönyv,
Szeged 1958, 71-89. p.

Hajdu Gy.: La neutralité dans le systeme des Nations Unies. Acta Iurí-
dica Acad. Sci. H ung , 1, 29-50, 1959.
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h.ajdu Gy.: A Magyar Tanácsköztársaság. Állam és IgazgatásQPONMLKJIHGFEDCBAtx , 29-
38, 1959.

Hajdu Gy.: A Magyar Tanácsköztársaság nemzetközi kapcsolatai. A Ma-
gyar Tanácsköztársaság Allama és Joga, Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1959, 269-293. p.

Hajdu Gy.: Ausztria örökös semlegessége. Jogtud. Közl. XIV, 455-461,
1959.

Hajdu Gy.: Les états de neutralité permanente. Annales Univ. Scient.
Budapest. Sectio Iuridica 1, 107-122, 1959.

Hajdu Gy.: Bolgár Elek: Válogatott tanulmányok. (Recenzió.) Magyar
Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. 1959, 3-4:- S7:., 293-300. .

Háraszti Gy.: Diplomáciai és Nemzejközi Jogi Lexikon. Címszavak a
Nemzetközi Jog és Jogviták tárgyköréből. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest 1959.

Haraszti Gy.: A menedékjog, Jogtud. Közl. XIV, 545-557, 1959.
Kovács K.: Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikon. Címszavak a Nem-

zetközi Jog tárgyköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.
Kovács K.: Hajdu Gyula: A semlegesség. (Recenzió.) Valóság -n, 2. sz.

1959.
Nándori P.: Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikon. Címszavak a

Nemzetközi jog tárgyköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959.
Nándori P.: Az ellenforradalmi magyar' arisztokrácia szervezkedése a

Magyar Tanácsköztársaság idején. Jogtud. Közl. XIV, 1959.
Nándori P.: A Horthy-kerszakbeli revizionizmus nemzetközi jogi vonat-

kozásaí. Kandidátusi iértekezés, megvédve 1959. december 17.

Polgári Jogi Tanszék

dr. Beck Salamon tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora

dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Világhy Miklós egyetemi tanár, kandidátus
dr. Koczka Júlia adjunktus
dr. Sárándi Imre adjunktus
dr. Weiss Emilia adjunktus
dr. Németh János tanárseged

I I .

Beck Salamon:
A védjegy jog; spec. koll., 1-11 . félév heti 2 óra.
Eljárásjogi esetek megbeszélése; spec. koll., IV. éves hallgatók

számára, 1-11 . félév heti 2 óra.

Eörsi Gyula:
Polgári jog II. és családi jog. (Kötelmi jog különös rész, szellemi'

alkotások joga, családi jog, öröklési jog); Ill. éves hallgatók
számára, 1-11 . félév heti 4 óra; a levelező tagozat Ill. éves
hallgatói számára, 1. félév heti 2 óra; II. félév heti 1 óra.

Gyakorlati órák; Ill. éves hallgatók hat csoportja számára, I~II.
félév heti 2-2 óra (Koczka Júlia, Weiss Emilia); a levelező ta-
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gozat II!. éves hallgatói hat csoportja számára, I-II. félév heti
1-1 óra (Koczka Júlia, Weiss Emilia).

A polgári jogi felelősség; spec. koll., Ill. éves hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.

Világhy Miklós:

Polgári jog 1. (Általános rész, tulajdonjog, kötelmi jog általános
rész) ; II. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 4 óra.

Gyakorlati órák; II. éves hallgatók számára, II. félév heti 1-1
óra (Világhy Miklós, Sárándi Imre).

Nemzetközi magánjog; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Polgári jogi repetitórium; spec. koll., IV. éves hallgatók számára,

1-11. félév heti 2 óra.
Szovjet polgári jog és eljárás; IV. éves hallgatók számára, 1. fél-

év heti 2 óra; a levelező tagozat V. éves hallgatói számára, 1.
félév heti 1 óra.

Gyakorlati órák; IV. éves hallgatók hat csoportja számára, 1. fél-
év heti 1 óra (Sárándi Imre).

Koczka Júlia-Weiss Emilia:

Polgári jog II. és családi jog; konferenciák a levelező tagozat Ill.
éves hallgatói számára, 1-11. félév.

Sárándi Imre:

- Polgári jog 1. (Általános rész; tulajdonjog, kötelmi jog általános
rész); a levelező tagozat II. éves hallgatói számára, 1. félév heti
2 óra, II. félév heti 1 óra előadás és konferenciák.

Gyakorlati órák; a levelező tagozat II. éves hallgatói kilenc cso-
portja számára, II. félév heti 1 óra. •

Szovjet polgári jog és eljárás; konferenciák a levelező tagozat V.
éves hallgatói. számára, 1. félév.

Polgári jogi repetitórium; spec. koll., IV. éves hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.

Weiss Emilia:

Az új Polgári Törvénykönyv és fennálló [ogunk; spec. koll., 1-11.
félév heti 2 óra.

Németh János:

Polgári eljárási jog; a levelező tagozat IV. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 1 óra, előadás és konferenciák.

Gyakorlati órák; a levelező tagozat IV. éves hallgatói hat cso-
portja számára, (Németh János, Horváth József demonstrátor).

A végrehajtási jog; spec. koll., IV. éves hallgatók számára, I-II.
félév heti 1 óra. .

Ill.

Eörsi Gynla: Polgári jog és családi jog Ill. kötet: Kötelmi jog általános
rész. Egyetemi jegyzet, 231 p.

Eörsi Gyula: Polgári jog és családi jog IV: kötet: Kötelmi jog különös
rész. Egyetemi jegyzet, 326 p.
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Világhy Miklós: Polgári jog és családi jog I. kötet: Általános rész. Egye-
temi jegyzet, 341 p.

Világhy Miklós: Polgári jog és családi jog V. kötet: 'Szellemi alkotások
joga. Egyetemi jegyzet, 184 p.

Világhy Miklós: Polgári jog és családi jog VII. kötet: Öröklési jog.
Egyetemi jegyzet, 162 p.

IV.

Beck 8.-Bacsó F.-Móra M.-Névai L. (szerk. Bec~{S.-Névai L.): Ma-
gyar polgári eljárásjog. Tankönyvkiadó, Budapest 1959, 55!J p,

Beck 8.: Igazolás és fellebbezés. Magyar Jog VI, 82-86, 1959.
Beck S.: Felülvizsgálat a döntőbizottsági eljárásban. Magyar Jog VI,

173-176, 1959. _
Beek 8.: György Ernő: A szerződések jogi szabályozásának átalakulása

a népi demokráciában. -(Recenzió.) Jogtud. Közl. XIV, 420-424,
1959.

Beck S.: Die Anwendung der Rechtsnormen auf regelfremde Tatbe-
staride. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Iuridica 1, 3-15,
1959.

Eőrsí Gy.: Bevezető tanulmány a Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása
című kötetben a polgári jogi részhez. Kőzgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest 1959, 247-256.

Eőrsi Gy.:' Kísérlet egy egységes polgári jogi felelősség! rendszer felvá-
zolására. Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. IX, 117-137,
1959.

Eőrsi Gy.: Szocialista polgári jogunk továbbfejlődésének egyes problé-
mái. Jogtud. Közl. XIV, 193-203, 1959.

Eőrsi Gy.: A terv megvalósitását célzó jogintézmények. Jogtud. Közl.
XIV, 513-522, 1959. '

Eőrsi Gy.: Eínige prínzípdelle Fragen, im Entwurf des Zivilgesetzbuches
der Ungarischen Volksrepublik, Staat und Recht 8, 644-652, 1959.

Eőrsi Gy.: Kilka uwag o metodzie reglamentacji instytucji prawnych w
zakresie goszpodarski planovej. Panstwo i Prawo 10, 552-560,
1959.

Eörsi Gy.: Pravention und Verschulden. Acta Iuridica Acad. Sci. Hung.
1, fasc. 3-4, 229-266, 1959.

Eörsi Gy.: Versuch zum Entwurf eines einheitlichen Systems der zivil-'
rechtlichen Verantwortung. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectío
Iuridica 1, 85-107, 1959.

8árándi 1.: Imre Seres: Pravo zemelnoj szobsztvennosztyi v vengerszkoj
szelszkohozjajsztvennoj proizvodsztvennoj kooperácií. (Recenzió.)
Acta Iuridica Acad. Sci. Hung. 1, fasc. 3-4, 439-452, 1959.

Világhy M.: A tulajdonjog formái és a szocialista jogrendszer tagozó-
dása. Jogtud. Közl. XIV, 204-213, 1959.

Világhy M.: A Ptk. tervezetének a pénztartozásairól szóló rendelkezései-
hez. Magyar Jog VI, 15-19, 1959.

Világhy M.: Das Problem des Besdtzschutzes, Annales Univ. Scient. Bu-
dapest. Sectio Iuridica 1, 337-379, 1959. .

Világhy M.: A polgári törvénykönyvról. Valóság ll, 5. sz., 7-15, 1959.
Weiss E.: A forgalom biztonság védelme a Polgári Törvénykönyv terve-

zetében. Magyar Jog VI, 147-151, 1959.
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Weiss E.: Dr. Csanádi György: A megbízási jogviszony. (Recenzió.) Ma-
gyar Jog VI, 248-250, 1959. .

Weiss E.: György Csanádi: Das Auf'tragsverhaltnis. (Recenzió.) Acta Iuri-
dica Acad. Sci. Hung, 1, fasc. 3-4, 460-471, 1959.

Politikai Gazdaságtan Tanszék

1.
Vi1mos József tanszékvezető docens (szabadságon)
dr. Varró Tibor docens
Földes László adjunktus
dr. Lackó István adjunktus
Rovó Jenő adjunktus
dr. Bobor György tanárseged
Fritz Éva tanársegéd
dr. Halasi László tanársegéd
Karácsony Istvánné tanárseged
Kemény Endréné tanársegéd
Molnár Győző tanársegéd
Pápai Jánosné tanársegéd
Rusai Mihály tanársegéd
SzJabej József tanársegéd
Czinkota Imréné adminisztratív ügyintéző

II.
Varró Tibor:

Politikai gazdaságtan II.; az Állam- és Jogtudományi Kar II. éves
és a Bölcsészet udományí Kar II. éves történelem szakos hall-
gatói számára, l-II. félév heti 2-2 óra.

Földes László:

Politikai gazdaságtan 1.; a Bölcsészettudományi Kar 1. éves tör-
ténelem szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Lackó István:

Politikai gazdaságtan 1.; az Állam- és Jogtudományi Kar 1. éves
hallgatói számára, 1-11. félév heti 3 óra.

Itové Jenő:

Politikai gazdaságtan l-II.; a Bölcsészettudományi Kar 1. éves,
a Természettudományi Kar Ill. éves hallgatói számára, 1-11.
félév heti 2 óra.

Eobor György:

Politikai gazdaságtan II.; az Állam- és Jogtudományi Kar levelező
tagozata Ill. éves hallgatói számára, 1. félév heti 1 óra, 1. éves
hallgatói számára, II. félév heti' 2 óra.

Halasi László:
Politikai gazdaságtan 1,..11.;- az Állam- és Jogtud mányí Kar le-

velező tagozata II. éves hallgatói számára, 1-11. félév heti 1
óra.
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Karácsony Istvánné:

.Politikai gazdaságtan 1-11.;CBA( f a k u l t a t í v ) a Bölcsészettudományi
Kar levelező tagozata 1. éves nem történelem szakos hallgatói .
számára, II. félév heti 1 óra.

"

Kemény Endréné:

Politikai gazdaságtan I-IlI.; (fakultatív) a Bölcsészettudományi
Kar levelező tagozata 1. éves nem történelem szakos és a Ter-
mészettudományi Kar levelező tagozata Ill. éves hallgatói szá-
mára, 1. félév heti 1 óra; a Természettudományi Kar levelező
tagozata Ill. éves hallgatói számára, II. félév heti 1 óra.

Molnár Gy'ozo:

Politikai gazdaságtan 1.; (fakultatív) a Bölcsészettudományi Kar
levelező tagozata 1. éves hallgatói számára, 1-11. félév heti
1 óra.

Rusa] Mihály:

Ipargazdaságtani alapismeretek; a Természettudományi Kar Ill.
éves nem tanár szakos hallgatói számára, II. félév heti 1 óra.

8zlabej József:

Politikai gazdaságtan II.; (fakultatív) a Bölcsészettudományi Kar
levelező tagozata II. éves nem történelem szakos hallgatói szá-
mára, · l-II. félév heti lóra.

A vidéki levelezo hallgatók konrereneíavezetőte
Fritz Éva, Karácsony Istvánné, Pápai Jánosné.

Szemlnárlumvezetöke

Az Allam- és Jogtudományi Karon: nappali tagozaton Bobor
György, Halasi László, Molnár Győző, Pápai Jánosné; levelezo
tagozaton Lackó István, Bobor György, Fritz Éva, Halasi László,
Karácsony Istvánné, Pápai Jánosné;

a Bölcsészettudományi Karon: Földes László, Rovó Jenő, Kará-
csony Istvánné, Molnár Győző, Szlabej József;

a Természettudományi Karon: Fritz Éva, Kemény Endréné, Rusai
Mihály.

Ill.

A tudományegyetemek Politikai gazdaságtan tanszékeinek és szak cs0-

portjainak munkaközössége: Politikai gazdaságtan jegyzet a két-
éves tanfolyamok számára, I-IlI. kötet, 940 p.

IV.

Varró T.: Lukács-Bartók: Iparvállalatok ellenőrzése 1-11. kötet. Szer-
kesztés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1958-59.

Vilmos J.-Lackó 1.: Az árutermelés szükségessége a szocializmusban.
Közgazdasági Szemle VI, 696-718, 1959. •
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Római Jogi Tanszék

1.

dr. Brósz Róbert tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Díósdí György tanársegéd·

II.
Brósz Róbert:

Római jog; I. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 4 óra; (fa-
kultatív) a levelező tagozat I. éves hallgatói számára, I-II. fél-
év heti 2 óra.

Római jogi gyakorlat; 1. éves hallgatók hat csoportja számára, II.
félév heti 2-2 óra, a levelező tagozat 1. éves hallgatói tíz cso-
portja számára, I-II. félév heti 1-1 óra (Brósz Róbert, Diósdi
György, Harmathy Attila mb. előadó és Horeczky Károly jog-
hallgató).

Diósdi György:

Római jogi szöveggyakorlat; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Római jogi konferenciák; a levelező tagozat 1. éves hallgatói szá-

mára, I-II. félév.

Ill.

IV.

Brósz R.: Les changements sémantiques du rnot ;,Colonus" dans les
sources du' droít romain. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio
Iuridica 1, 39-55, 1959. .

Diósdi Gy.: A servus public us. Antik tanulmányok VI, 1-17, 1959.

Statisztikai Tanszék

1.

dr. Kovacsics József tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Hóz István adjunktus

II.
Kovacsics József:

Statisztika; II. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, a leve-
lező tagozat Ill. éves hallgatói számára, heti 1 óra.

Bevezetés a népességi, igazságügyi és gazdasági statisztikába; II.
éves hallgatók számára, II. félév heti óra, a levelező tagozat
Ill. éves hallgatói számára, heti 1 óra.

Statisztikai gyakorlat; II. éves hallgatók hat csoportja számára,
l-II. félév heti 1-1 óra (Hóz István).
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Hóz István:

Konferenciák a levelező tagozat Ill. éves hallgatói számára, 1-11.
félév.CBA

n r ,

Kovacsics József: Népességi statisztika. Egyetemi jegyzet, 88 p.

IV.

•

Hóz 1.: A tanulmányi eredmények alakulása az utóbbi tariévekben.
Felsőokt. Szemle VIlI, 81-86, 1959.

Hóz 1.: Lemorzsolódás a tanulmányi idő alatt. Felsőokt. Szemle VIlI,
688-691, 1959.

Kovacsics J.: Közigazgatásí változások Baranya megyében 1886-1959
között. Pécs l!959, 30 p.

Kovacsics J.: A Tanácsköztársaság statisztikai munkájáról. Történeti
Statisztikai Közl. II, 1959.

Kovaesícs J.: Népességstatisztikai adatgyűjtemény a Tanácsköztársaság
idejéből. Történeti Statisztikai Közl. II, 1959.

Kovacsics J.: Az államigazgatási munka megjavítása a községekben.
Közalkalmazottak Szakkönyvtára, Budapest 1959, 64 p.'

Kovacsics 'J.: Útmutató a !községi tanácsok végrehajtóhizottságaí és dol-
gozói részére "Statisztika" című fejezete, Budapest 1959, 467-
473. p.

Kovacsics J.: Veszprém megye kőzségeinek demográfiai és település-
statisztikai képe. Államjogi és Allamigazgatásjogi Tanszék, Buda-
pest 1959.

Szovjet jogi Tanszék

1.
dr. Névai László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Bajáki Veronika adjunktus

Névai László:
A szovjet állam- és jogrendszer alapjai; II. éves hallgatók szá-

mára, 1. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Bajáki Vero-
nika); 1. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra előadás.

Törvénykezési szervezeti jog; Ill. éves hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra előadás, II. félév heti 1 óra gyakorlat (Bajáki Vero-
nika).

Baják! Veronika:

A szovjet állam- és jogrendszer alapjai; a levelező tagozat II. éves
hallgatói számára, 1. félév heti 1 óra, 1. éves hallgatói számára,
II. félév heti 1 óra előadás; konferenciák a levelező tagozat vi-
déki hallgatói számára.

A Szovjetunió bírósági szervezete; spec. koll., II. éves hallgatók
számára, 1. félév, kéthetenként 2 óra.
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Révai TiborzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmb. előadó:
Az ügyvédség a Szovjetunióban és a népi demokratikus országok- .

ban; spec. koll., I-Il. félév heti 2 óra.

Ill.

Névai László: Törvénykezési szervezetí jog. Egyetemi jegyzet, 419 p.

IV.

Névai L.: A Magyar Tanácsköztársaság törvénykezési szervezete. A Ma-
gyar Tanácsköztársaság állam a és joga, Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1959, 159-186. p.

Névai L.: Organízacija pravoszugyija u Vengerszkoj Szovjetszkoj Resz-
publike. Obzor Vengerszkovo Prava II, 5-19, 1959.

,Névai L.: Die Entwicklung der Organisation der Gerichte und Staatsan-
waltschaften in Ungarn von 1848 bis 1945. Annales Univ. Scient.
Hung. Sectio Iuridica 1, 231-263, 1959.

Névai L.: A magyar-szovjet barátság egy tanulmányút tükrében. Szov-
jet Hiradó Ill, 8, 1959.

Névai L.: Lásd Polgári Jogi Tanszék IV.

Idegen Nyelvi Lektorátus

1.

L'Auné Jenő vezető lektor
Fazekas János nyelv tanár
Pálinkási Ferencné nyelvtanár
Szilágyi Lászlóné nyelvtanár

II.

L'Auné Jenő:

Orosz nyelv; 1-11. éves hallgatók két csoportja számára, I-II.
félév heti 2-2 óra.

Francia nyelv; I-IV. éves hal gatók két csoportja számára, I-II,
félév heti 2-2 óra.

Olasz nyelv; I-IV. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Bevezetés francia jogi szak szövegek olvasásába; spec. koll., II-IV.

éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Fazekas János:

Orosz nyelv; 1-111. éves hallgatók három csoportja számára, I-
ll. félév heti 2-2 óra,

Német nyelv; Ill-IV. éves hallgatók két csoportja számára, 1-11.
félév heti 2-2 óra; spec. koll., II-IV. éves hallgatók számára,
1-11. félév heti 4 óra.

Pálinkási Ferencnér
.Orosz nyelv; I-II. éves hallgatók hat csoportja számára, 1-11.

félév heti 2-2 óra; spec. koll., .II-IIl. éves hallgatók számára,
I-II, félév hetiCBA1 óra,



Szilágyi Lászlöne:
Latin nyelv; 1. éves hallgatók hat csoportja számára, 1-11. félév

heti 2-2 óra.
Orosz nyelv; I1-III. éves hallgatók két csoportja számára, I-ll.

félév heti 2-2 óra.

Berényi Arpádné (Latin Filológiai Tanszék):

Latin nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Danhauser Rezső mb. előadó:
Német nyelv; I-IV. éves hallgatók négy csoportja számára, II.

félév heti 2-2 óra.

Dudás Gyuláné mb. előadó:

Orosz nyelv; I-Il1. éves hallgatók három csoportja számára, I-
ll. félév heti 2-2 óra.

Orosz társalgási gyakorlat; (fakultatív) IH-IV. éves hallgatók
. számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Gulyás Józsefné mb. előadó:

Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, ~-ll. félév heti 2 óra;
aspiránsokszámára, 1-11. félév heti 4 ora.

Bevezetés angol jogi szakszövegek olvasásába; spec. koll., Ill-IV.
éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Hegedüs Gyula mb. előadó:

Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Hofmann László mb. előadó:

Francia nyelv; Ill-IV. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Német nyelv; II-IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
~evezetés német jogi szakszövegek olvasásába; spec. koll.; llI-

IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Márki János mb. előadó:

Angol nyelv; II-IV. éves hallgatók három csoportja számára,
I-II. félév heti 2-2~óra.

Németh Emilné mb. előadó:

Angol nyelv; I-IV. éves hallgatók négy csoportja számára, I-ll.
félév heti 2-2 óra.

Szentgyörgyvári Artur mb. előadó:

Francia nyelv; Ill-IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Bevezetés angol jogi szakszövegek olvasásába; spec. koll., Ill-IV.

éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Torda. József mb. előadó:

Német nyelv; I-IV. éves hallgatók öt csoportja számára, 1.-félév
heti 2-2 óra; I-IV. éves hallgatók öt csoportja számára, II.
félév heti 2-2 óra,



Vértes O. Auguszta mb. előadó;

F'rancia, nyelv; I-I·V. éves hallgatók számára, I-II. félév heti
2 óra,

Ill.

L'Auné Jenő-Pálinkási Ferencné: Orosz jogi szakszövegek, I. éves jog-
, hallgatók számára, 26 p; II. éves joghallgatók számára, 23 p.

Szilágyi Lászlóné: Latin jegyzet joghallgatók számára, 77CBAp ,

IV.

TERMÉSZETTUDOMANYI KAR

Matematikai Intézet

1. Felsőbb Analízis Tanszék

1.
dr. Fejér Lipót tanszékvezető egyetemi tanár, az intézet· igazga-

tója, akadémikus, Kossuth-díjas (meghalt 1959. október 15.)
dr. Péter Rózsa egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-

díjas '
dr. Szász Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora.
Czách László adjunktus, kandidátus
dr. Mikolás Miklós adjunktus, kandidátus
Rényi Kató adjunktus,kandidátus
AkosLászlóné tanársegéd (szabadságon)
Koczkás Ferencné tanársegéd
Mogyoródi József tanársegéd
Pósa Vilmosné tanársegéd
Dancs István mb. tanárseged
Hajnal András tudományos munkatárs, kandidátus
Révész György tudományos segédmunkatárs
Scharnitzky Viktor tudományos segédmunkatárs

II.
Fejér Lipót:

Analízis; I. éves matematika-fizika szakos hallgatók számára,
(tartja Szász Pál), 1. félév heti 4 óra előadás, 3 óra gyakorlat
(Dancs István, Koczkás Ferencné, Mogyoródi József).

Valós függvény tan; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára (tartja Hajnal András), 1. félév heti 2 óra előadás.

Komplex függvénytan:" Ill. éves matematika-fizika szakos hallga-
tók számára (tartja Mikolás Miklós), 1. félév heti 3 óra előadás,
I óra gyakorlat (Bévész ,György),



Péter Rózsa:

A matematika alapjai; IV. éves matematika-fizika és alkalmazott
matematika szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra;
az esti tagozat V. éves matematika-ábrázoló geometria szakos
hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Lásd Algebra- és Számelmélet Tanszék II.

Péter Rózsa-Surányi János (Algebra és Számelmélet Tanszék):

A matematika alapjai; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.

Szász Pál:

Analízis; 1. éves matematika-fizika szakos hallgatók számára, I-
lL félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Dancs István, Kör-
nyei Imre !Algebra és Számelmélet Tanszék], Mogyoródi József).

Matematikai szeminárium; spec. koll., 1-11. félév heti 1 óra.

Czách László:

Funkcionálanalízis ; IV. éves matematika-alkalmazott matematika
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.

A -matematikaí fizika differenciálegyenletei; spec. koll., Ill. éves
fizikus és matematika-fizika szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 3 óra.

Parciális differenciálegyenletek; IV. éves alkalmazott matematika
szakos hallgatók. számára, I-II. félév heti 3 óra.

Integrálegyenletek ; az esti tagozat V. éves alkalmazott matematika
szakos hallgatói számára.

Mikolás Miklós:

Matematika; 1. éves kémia-fizika szakos és vegyész hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 5 óra előadás, 3 óra gyakorlat (Schar-
nitzky Viktor, Turczi Gyula [Analízis Alkalmazásai Tanszék]);
II. éves kémia-fizika szakos és vegyész hallgatók számára, 1.
félév heti 5 óra előadás, 3 óra előadás (Czách László, Corrádi
Keresztély [Algebra és Számelmélet Tanszék], Karvasz Gyula
[Felsőbb FüggvénytaniCBAT a n s z é k j ) .

Valós függvény tan; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra ajánlott gyakorlat
(Révész György).

Rényi Kató:

Komplex függvény tan; Ill. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakor-
lat; az esti tagozat IV. éves alkalmazott matematika szakos hall-
gatói számára; 1. félév heti 4 óra, II. .félév heti 2 óra.

Bevezetés az analízisbe; a levelező tagozat IV. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatói számára.

Koczkás Ferencné:

Elemi matematika; a levelező tagozat V. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatói számára, I-ll. félév.

Lásd Algebra és Számelmélet 'I'anszék II.
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Mogyoródi József:

Valószínűségszámítás; az esti tagozat V. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatói számára.

Pósa Vilmosné:

A matematika tanítása; a levelező tagozat V. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatói számára, 1. félév.

Dancs István:

Analízis; a levelező tagozat 1. éves matematika-ábrázoló geometria
szakos hallgatói számára, 1-11. félév.

Hajnal András:

Valós függvény tan; az esti tagozat IV. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Halmazelmélet; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
A matematika alapjai; a levelező tagozat V. éves matematika-áb-

rázoló geometria szakos hallgatói számára.

Ill.

IV.

Erdős P.-Fodor G.-Hajnal A.: On the structure of inner set-mappings.
Acta Sci. Math. Szeged 20, 81-90, 1959.

Hajnal A.: Neumann János axiomatikus halmazelméleti munkásságáról,
Matematikai Lapok 10, 7-11,1959.

Mikolás M.: Sur un problerne d'extrémum et une extension de I'ínégalité
de Minkowski. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio lVIath. 1,
101-106, 1958.

Mikolás M.: Differentiation and íntegration of complex order in the
theory of trígonometrícal seríes and generalized zeta-functions.
Abstracts of communications at the Int. Congress of Mathema-
ticians in Edinburgh, 60, 1958.

Miknlás M.: Differentiation and Integrátien of complex order of funct-
ions represented by trigonometrical series and generalízed zeta-
functions. Acta Math. Acad. Sci. Hung, 10, 77-124, 1959..

Mikolás M.: Analitikus függvények zérushelyeinek eloszlása és a
Cauchy-Hadamard formula. Matematikai Lapok 10, 53-65, 1959.

Mikolás M.: Bemerkungen über den Wertvorrat durch Potenzreihen de-
finierter, insbesondere meromorpher Funktionen. Anna~s Univ.
Scient. Budapest. Sectio Math. II, 123-132, 1959.

Mikolás M.: Th. Schneíder: Einführung in die transzendenten Zahlen.
(Recenzió.) Acta Sci. Math. Szeged 20, 97-9S, 1959.

Mikolás M.: F. Conforto: Abelsche Funktionen und algebraisebe Geo-
metrie. (Recenzió.) Acta Sci. Math. Szeged 20, 269, 1959.

Mog'yoródi J.: Neutronok atomreaktorokban való mozgásának valószínű-
ségszámítási problémái. MTA Mat. Kut. Int, Közl. 3, 237-250,
1959.
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Péter R.: Graphschemata und rekursive Funktionen. Dialectica 12, 373-
393, 1959.

Péter R.: Rekursivitát und Konstruktívitát. A "Constructivity in Mathe-
matícs" (Amsterdam 1957) című kongresszuson tartott előadások,
gyűjteménye, 226-233, 1959.

Péter R.: Uber die Par'tiell-Rekursivitat der durch Graphschemata de-
finierten zahlentheoretischen Funktionen. Annales Univ. Scient.
Budapest. Sectio M a t h , II. 41-48, 1959,

Rényi K.: Néhány megjegyzés trtgonometrikus polinomokról, Matematt-
kai Lapok 10, 3-4, 1959.

Scharnitzky V.: Fejér Lipót, 1880-1959. Kőzépísk. Mat. Lapok 19, !l1-
82, 1959.

Schatnitzky V.: Megemlékezés Fejér Lipót akadémikusról. A Matematika
Tanítása 1959, 192.

Scharnitzky V.-Lukács O.: Az 1959. évi Arany Dániel matematikai ta-
nulóversenyek 1. fordulóján kitűzött feladatok ~ megoldások.
Középisk. Mat. Lapok 19, 41-44, 1959. •

Szász P.: Direct introduction of Weierstrass homogeneous coordínates in
the hyperboldc plane, on the basis of the endcalculus of HUbert.
The Axíomatíc Method etc., Amsterdam, 97-113, 1959.

Szász P.: A halmazelmélet ekvívalencia-tételéről. Matematikai Lapok 10,
49-52, 1959.

Szász P.: Uber die Rektifikation von Kurvenbogen im Polncaré'schen
Kreismodell, der hyperbolischen Geometrie der Ebene. Annales
Univ. Scient. Budapest. Sectio Math. II, 115-122, 1959.

Szász P.: Remarque sur un ouvrage de M. Léopold Fejér. Annales Univ.
Scient. Budapest. Sectio Math, II, 151-155, 1959~

Szász P . : On quasi-Hermite-Fejér interpolation. Acta Math. H u n g . 10,
413-439, 1959.

2. Felsőbb Függvénytani Tanszék

I.
Karvász Gyula tanársegéd

Pál László György tanársegéd

'Karvasz Gyula:

Analízis II.; az esti tagozat Ill. éves matematika-ábrázoló geomet-
ria szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 3 óra.

Függvény tan; az esti tagozat IV. éves matematika-ábrázoló geo-
metria szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 3 óra.

Függvénysorok; az 'esti tagozat V. éves alkalmazott matematika
szakos hallgatói. számára, 1. félév heti 3 óra előadás, II. félév
heti 2 óra spec. koll.

Lásd Felsőbb Analízis Tanszék II.

Pál László György:

Függvénysorok; IV. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 4 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Karvasz
Gyula), II. félév heti 2 óra spec. koll.
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Di:fferenciálegyenletek; Ill. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gya-
korlat.

Ill.

IV.

Pál L.: Uber die kanonische Darstellung der linearen Operationen. Anna-
les Univ. Scient. Budapest. Sectio Math. II, 73-83, 1959.

3.· Algebra ésSzámelmélet Ta.nszék

1.

dr. Turán Pál tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétsze-
res Kossuth-díjas

dr. Fuchs László egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas

dr. Surányi János docens, a tudományok doktora
Fried Ervin adjunktus, kandidátus
Varga Tamás adjunktus
Corrádi Keresztély tanársegéd
Iván László tanársegéd
Környei Imre tanársegéd
Lánczi Ivánné tanársegéd
Oláh Gyula tanársegéd
Lajos Sándor aspiráns
Szász Ferenc tudományos munkatárs (szerződéses)

II.
Turán Pál:

Algebra és számelmélet; II. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Cor-
rádi Keresztély, Környei Imre, Lánczi Ivánné), II. félév heti 2
óra előadás, 1 óra gyakorlat (Corrádi Keresztély, Környei Imre,
Lánczi Ivánné); Ill. éves matematika-fizika és alkalmazott ma-
tematika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra elő-
adás, 1 óra gyakorlat (Fried Ervin, Környei Imre).

Analitikai számelmélet;· spec. koll., UI-IV. éves matematika-fizika
és alkalmazott matematika szakos hallgatók számára, I-U. fél-
év heti 2 óra.

Matematikai szeminárium; spec. koll., 1-17. éves matematika-
fizika és Ill-IV. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Fuchs László:

Algebra és számelmélet; 1. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat, II ..
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félév 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Fr ied Ervin, Lánczi Ivánné,
Oláh Gyula).

Csoportelmélet; spec. koll., II-IV. éves matematika-fizika szakos
és Ill-IV. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.

Surányi János:

Algebra és geometria; 1. éves fizikus és geofizikus hallgatók szá-
mára, 1. félév hetiCBAí j . óra előadás, 2 óra gyakorlat, II. félév heti
2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Környei Imre, Oláh Gyula).

Elemi matematika; Ill. éves matematika-fizika és alkalmazott ma-
tematika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra gya-
korlat (Surányi János, Koczkás Ferencné [Felsőbb Analízis Tan-
szék], Molnár József [Geometria 'I'anszékl) ; IV. éves matematika-
fizika és alkalmazott matematika szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra gyakorlat (Varga Tamás, Koczkás Ferencné
[Felsőbb Analízis Tanszék]).

Válogatott számelméleti kérdések; spec. kolI., I-IV. éves mate-
o matika-fizika szakos és Ill-IV. éves alkalmazott matematika
szakos hallgatók számára, 1-11. fé ev heti 2 óra.

Lásd Felsőbb Analízis Tanszék II.

Surányi János-Péter Rózsa (Felsőbb Analízis Tanszék):

Logikai szeminárium; spec. koll., I-IV. éves matematika-fizika
szakos és Ill-lY. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Fried Ervin:

Galois elmélet; spec. koll., II-IV. éves matematika-fizika szakos
és Ill-IV. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók szá-
mára, I-ll. félév heti 2 óra,

Varga Tamás:

A matematika tanítása; IV. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 2 óra előadás, két csoport szá-
mára 2-2 óra gyakorlat; az esti tagozat V. éves hallgatói szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Corrádi Keresztély:

Algebra és számelmélet; az esti tagozat 1. éves matematika szakos
hallgatói számára, II. félév heti 3 óra; az esti tagozat II. éves
matematika szakos hallgatói számára, I-ll. félév. heti 3 óra;
a levelező tagozat IV. éves matematika-ábrázoló geometria sza-
kos hallgatói számára.

Fejezetek a számelméletből; spec. koll., matematika-fizika és al-
kalmazott matematika szakos hallgatók számára, I-ll. félév
heti 2 óra.

Lásd Felsőbb Analízis Tanszék U.

Iván László:

Algebra és számelmélet; az esti tagozat 1. éves matematika szakos
hallgatói számára, 1. félév heti 3 óra.
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Kőzépiskolaí algebra; az előkészítő tanfolyam hallgatói számára,
'II. félév heti 4. óra.

Környei Imre:

Algebra és számelmélet; a levelező tagozat II. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos ihallgatók számára.

Lásd Felsőbb Analízis Tanszék és Analízis Alkalmazásai Tanszék
II.

Lánczi Ivánné:

Algebra és számelmélet; az esti tagozatCBAI l l . éves matematika-ábrá-
zoló geometria és alkalmazott matematika szakos hallgatói szá-
mára, 1 - 1 1 . félév heti 3 óra; a levelező tágozat 1 . és I l l . éves
matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatói számára, l - l I .

félév.

Oláh Gyula:

Elemi matematika; az esti tagozat V. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatói számára, I - I I . félév heti 2 óra.

Számelmélet; spec. koll., fizikus hallgatók számára, I - I I . félév
heti 2 óra. .

Lajos Sándor:

Lásd Geometria Tanszék II.

Ill.

IV.

Corrádi K.: Hatványsorole konvergencía tulajdonságairól. Matematikai
Lapok 10, 136-141, 1959. .

Fried E.: Eine Verallgemeinerung der Auflösbarkeit von Gl,eichungen,
Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Math. II, 67-71, 1959.

Fried E.: Vektorterek Galois-modulusáról. Kandidátusi értekezés, meg-_
védve 1959. február 28.

Fuchs L.: On character groups of discrete abelian groups. Acta Math.
Hung. 10, 133-140, 1959.

Fuehs L.: Strukturfragen in der Theorie der abelschert Gruppen. Sémi-
naire P. Lubreil, M. L. Dubreil-Jacobin et C. Pisot, Paris 1958-
59, 251-259.

Fuchs L.: Tensorsches Produkt abeischer Gruppen. Séminaire P. Dub-
reil, M. L. Dubreil-Jacobin et C. Pisot, Paris 1958-59, 26.

Fuchs L.: Notes on abelian groups. Annales Univ. Scient. Budapest. Sec-
tio Math. II, 5-23, 1959.

Fuchs L.: The existence of indecomposable abelian groups of arbítrary
power. Acta Math. Hung, 10, 453-457, 1959. ,

Fuchs L.: Abelian Groups. Második kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest
1959, 367 p.



Surányi J.: Reduktionstheorie des Entscheídungsproblems im Prádíka-
tenkalleül der ersten Stufe. Akadémiai Kiadó és Deutscher Ver-
lag der Wíss., Berlín, 216 p.

Surányi J.: Megjegyzés a kúpszeletek egyenletének .tanításához. A ma-
tematika tanítása 1959, 97-99.

Surányi J.-Erdős· P.: Megjegyzések egy versenyfeladathoz. Matematikai
Lapok 10, 39-48, 1959.

Szász F.: Die explizite Bestimmung von einigen Klassen der assoziati-
ven Rínge. Bull. Acad. Polon, Sci. 7, 107-110, 1959. .

Szász F.: Reduktion eines gruppentheoretischen Problems vonD. J.
Schmidt. Bull. Acad. Polon. Sci. 7, 369-372, 1959.

Turán P.: Remark on the behaviour of a powerseries on the períphery
of its cirele of convergence. Publ. Math. de l'Inst. Math. de l'Acad.
Serb~ des Sci. Belgrade, 1958, 19-26.

Turán P.: To the analytical theory of algebraic equations. Izv. Mat. lust.
(Sofia).

Turán P.: Zur Theorie der Dirichletschen Reihen. Euler Festband, Berlin
1959, 322-336. .

Turán P.: On the infinite product representation of functions regular
and nonvaníshíng in the unit-circle. Bull. Acad. Polon. Sci. 7.
481-486, 1959.

Tllrán P.: On a property of · the stable or conditionally stable solutions
of. systems of non linear differential ~uations. Annali .di Matem.
Bologna XLVIII, 333-340, 1959.

Turán P.: A note on the real zeros of Dirichlet's L-functions. Acta Arith.
V, 309-314, 1959.

Turán P.-Balázs J.: Notes on Interpolation. IV. (Inequalities.) Acta
Math. Hung. IX, 243-258, 1958.

Turán P.-Balázs J.: Notes on Interpolation VII. (Convergence in infi-
nite interváls.) Acta Math. Hung. X, 63----;68,1959.

Turán P.-Egerváry J.: Notes on lnterpolation V. (Stability of the in-
terpolation.) Acta Math. Hung. IX, 259-267, 1958.

'l'urán P.-Egerváry J.: Notes on Interpolation VI. (On-the stability of
the interpolation on an infinite rnterval.) Acta Math.CBAH u n g , X,
55-62, 1959.

Turán P.-Erdős P.-Szüsz P.: Remarks on the theory of diophantine
approximation. ColI. Math. VI, 119-126, 1958.

Turán P.-Rédei L.: Zur Theorie der algebraíschen Gleichungen über
endliche Körper. Acta Arith. V, 223-225, 1959. .

Varga T.: Osznovnaja formula dlja resényíja polnovo kvadratnovo urav-
nyényija. Matyematyika v skole 6, 67-68, 1959.

Varga T.: P. Lorenzen, Formale Logik. (Recenzíó.) Acta Sci. Math. Sze-
ged 20, 219, 1959.

Varga T.: Lásd "Apáczai Csere János" Gyakorló Gimnázium IV.

4. Geometria Tanszék

1.
dr. Hajós György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-

suth-díjas .
Bognár Mátyás adjunktus, kandidátus
Kis Ottó adjunktus, kandidátus
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Molnár József adjunktus, kandidátus
Molnár Ferenc tanársegéd
Pálmay Lóránt tanársegéd
Strohmajer János tanársegéd

Hajós György:
Bevezetés a geometriába; 1. éves matematika-fizika szakos hall-

gatók számára, 1-11. félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat
(Molnár Ferenc, Pálmay Lóránt, Strohmajer János).

Differenciálgeometria;CBAI I . éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, I - I I . félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Bognár
Mátyás, Pálmay Lóránt, Strohmajer János).

A geometria alapjai; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, I I . félév heti 4 óra.

Geometriai szeminárium; matematika-fizika és alkalmazott ma-
tematika szakos hallgatók számára; I - I I . félév heti 2 óra.

Bognár Mátyás:

Vektoranalízis; I I . éves fizika szakos hallgatók számára, I I . félév
heti 3 óra.

Dífferencíálgeometria; az esti tagozat IV. éves matematika-ábrá-
rázoló geometria szakos hallgatói számára, I - I I . félév heti
2 óra. -

A geometria alapjai: az esti tagozat V. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatói számára, I - I I . félév heti 2 óra.

Topológiai problémák; spec. koll., matematika-fizika és alkalma-
zott matematika szakos hallgatók számára, I - I I . félév heti
2 óra. -

Kis ottó:
Numerikus és grafikus módszerek; Ill. éves alkalmazott matema-

tika szakos hallgatók számára, I - I I . félév heti 2 óra előadás,
2 óra gyakorlat (1. félév Kis üttó, I I . félév Pál may Lóránt); spec.
koll., IV. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra; az esti tagozat 1. éves alkalmazott
matematika szakos hallgatói számára, I I . félév heti 2 óra,

Analízis; az esti tagozat 1. éves matematika-ábrázoló geometria
szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 4 óra.

Molnár József:

Geometria; az esti tagozat II. éves matematika-ábrázoló geometria
szakos hallgatói számára, I - I I . félév heti 2 óra.

Projektív geometria; az .estí tagozat Ill. éves matematika-ábrá-
zoló geometria szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Konvex testek; spec. kolI., matematika-fizika és alkalmazott ma-
tematika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Lásd Algebra és Számelmélet Tanszék I I .

Molnár Ferenc:

Differencíálgeometría ; az esti tagozat IV. éves alkalmazott mate-
matika szakos hallgatói számára, I - I I . félév heti 2 óra.

\. .
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Numerikus és grafikus módszerek; az esti tagozat Ill. éves alkal-
mazott matematika szakos hallgatói számára, 1-I1. félév heti
4 óra. .

Pálrnay Lóránt:

Numerikus és grafikus módszerek; Ill. éves matematika-fizika
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra
gyakorlat; Ill. éves fizikus és geofizikus hallgatók számára,

. II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Molnár Ferenc,
Pálmay Lóránt, Lajos Sándor [Algebra és Számelmélet Tan-
szék], Szabados József IV. éves hallgató); az esti tagozat IV. éves
alkalmazott matematika szakos és IV. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatói számára, I-II. félév heti 2-2 óra.

Strohmajer János:

Geometria; az esti tagozat 1. éves matematika-ábrázoló geometria
szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 3 óra.

Ill.

IV.

Bognár M.: Megjegyzések Riesz Frigyes szegedi rektori székfoglaló be-
szédéhez. Matematikai Lapok 9, 232-259, 1958.

Bognár M.: n-dímensíonale berandéte Pseudomannígfaloígkeiten im
(n+l) dimensionalen euklidischen Raume. 1. Acta Math.CBAH u n g ,

10, 363-373, 1959.
Molnár F.-Molnár J.: Uber eine Verallgemeinerung der 'I'schirnhaus-

schen F'lachen und Kurven. Acta Math. Hung, 10, 269-276, 1959.
Mobiár J.: Bemerkungen zu den Grundkohstruktionen der hyperboli-

sohen Ebene. Annales. U:niv. Scient. Budapest Seotío Math. l l ,

31-32, 1959. .
Molnár J.: Unterdeckung und Uberdeckung der Ebene durch Kreise.

Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Math. II, 33-40, 1959.
Molnár J.: Hadwiger, Vorlesungen über Inhalt, Oberf'lache und Isopert-

metrie. (Recenzió.) Acta Sci. Math. Szeged 20, 99-110, 1959.

5. Abrázoló és Projektív Geometria Tanszék

1.
dr. Kárteszi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Hervay Katalin adjunktus
Reiman István tanársegéd

II.
Kárteszi Ferenc:

Projektív geometria; IV. éves matematika-fizika és alkalmazott
matematika: szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
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Ábrázoló geometria; lll. éves matematika-fizika és IV. éves alkal-
mazott matematika szakos hallgatók számára, I-Il. félév heti
2 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Horvay Katalin, Reiman István).

Fejezetek az ábrázoló geometriából; IV. éves ábrázoló geometria
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 6 óra
gyakorlat (Reiman István).

Elemi geometriai szeminárium ; Il-IV. éves matematika-fizika sza-
kos hallgatók számára, I-Il. félév heti 2 óra.

Horvay Katalin:

Ábrázoló geometria; az esti tagozat 1. éves alkalmazott matema-
tika szakos hallgatói számára, 1. félév heti 2 óra; az esti tagozat
II. éves alkalmazott matematika szákos hallgatói számára, 1-11.
félév heti 3 óra; az esti tagozat Ill. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatói számára, 1-11. félév hetiCBA4 óra; a
levelező tagozat II. éves matematika-ábrázoló geometria szakos
hallgatói számára, I-II. félév; a levelező tagozat 1. éves ábrázoló
geometria kiegészítő szakos hallgatói számára, I-II. félév.

Fejezetek az ábrázoló geometriából; Ill. éves ábrázoló geometria
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 6 óra
gyakorlat.

Projektív geometria; a levelezőtagozat 1. éves ábrázoló geometria
kiegészítő szakos hallgatói számára, I-Il. félév.

Elemi geometria; a levelező tagozat 1. éves ábrázoló geometria
kiegészítő szakos hallgatói számára, 1-11. félév.

Reiman István:
Ábrázoló geometria; 1. éves fizikus hallgatók számára, II. félév

heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Horvay Katalin); az esti ta-
gozat I. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatói
számára, I-II. félév heti 2 óra, II. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatói számára, 1-11. félév heti 3 óra; az
esti tagozat IV. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hall-
gatói számára, I-II. félév heti 3 óra; a levelező tagozat IV. éves
matematika-ábrázoló geometria szakos és II. éves ábrázoló
geometria kiegészítő szakos hallgatói számára, I-II. félév.

Projektív geometria; a levelező tagozat Ill. éves matematika-ábrá-
zoló geometria szakos és II. éves ábrázoló geometria kiegészítő
szakos hallgatói számára, I-II. félév.

Göndöcs László mb. előadó:

Az ábrázoló geometria tanítása; az esti tagozat V. éves hallgatói
számára, II. félév hjti 2 óra; a levelező tagozat V. éves hallgatói
számára, II. félév.

Ill.

IV.

ltárteszi F.: Négyzetekkel burkolt konvex alakzatok. Középisk. Mat. La-
pok 18, 1-6 P.S 33-37, 1959.
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Kárteszi F.: Uber ein elementargeometrisches Problem. Annales Univ.
Scient. Budapest. Sectio Mathematica II, 49-60, 1959.

Kárteszi F.: Másodrendű felületek egymásra való projektív leképezése-
ről. Matematikai Lapok 9, 260-272, 1958.

Reiman 1.: Uber ein Problem von K. Zarankiewicz. Acta Matil. Hung.
9, 269-273, 1958.

Reiman 1.: Egy másodfokú kongruencia geometriai vizsgálata. Matema-
tikai Lapok 10, 122'-126, 1959.

I.

6. Valószínűségszámítás Tanszék

dr. Rényi Alfréd tanszékyezető egyetemi tanár, akadémikus, két-
szeres Kossuth-díjas (második állás)

dr. Virieze István docens, kandidátus (második állás)

Prékopa András adjunktus, kandidátus
dr. Révész Pál tanársegéd

II.
Rényi Alfréd:

Valószínűségszámítás; Ill. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók seámáca, 1--"':'11.félév hetd 3 óra.

Valószínűségszámítási módszerek alkalmazása a számelméletben;
spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.

Vineze István:

Matematikai statisztika; IV. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók számára, II. félév heti 6' óra.

Prékopa András:

Valószínűségszámítás; IV. éves matematika-fizika szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 4 óra.

Matematikai statisztika; az esti tagozat alkalmazott matematika
szakos hallgatói számára, 1. félév heti 2 óra.

Lineáris programozás; spec, koll., 1. félév heti 2 óra,

Révész Pál:

Sztochasztikus folyamatok; IV. éves alkalmazott matematika sza-
kos, hallgatók számára, 1. félév heti 9 óra, II. félév heti 2 óra.
Valószínűségszámítás gyakorlat; Ill. éves alkalmazott matematika

szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; IV. éves mate-
matika-fizika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Elemi matematika; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, ll. félév heti 2 óra,' IV. éves matematika fizika szakos
hallgatók számára, csoportonként 1-1 óra.

Bognár Jánosné mb. előadó:
Valószínűségszámítás gyakorlat; IV. éves matematika-fizika "sza-

kos hallgatók három csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra .•CBA
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I l l .

IV.

Prékopa A.: On secondary processes generated by random point distri-
butions. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Math. II, 139-
146, 1959.

Rényi A.: Probabi istíc methods in number theory, (Kínai nyelven.)
Shuxue Jinzhan (Progress in Mathematics) 4. 465-510, 1958.

Rényi A.: On the dimension and enthropy of probability distributions.
Acta Math. H u n g , 10, 193-216, 1959.

Rényi A.: New version of the probabilistic generalization of the large
sieve. Acta Math. H u n g , 10, 217-226, 1959.

Rényi A.: Autoklávok soros és párhuzamos kapcsolásáról és a keverés
elméletéről. Magyar Tud. Akadémia Mat. Kut. Int. Közl. IV,
155-166, 1959.

Rényi A.: Some :remarks 0IIl the theorv of trees. Magyar Tud. Akadémia
Ma~. Kut. Int. Közl. IV, 73-86, 1959.

Rényi A.-Erdős P.: Some fur1Jhetr statistícal properties of the digits
in Cantor's series. Acta Math. H u n g , 10, 21-29, 1959.

. 1

Rényi A.-Erdős P.: On Cantor's series with convergent L:-. Annales
qn

Univ. Scient. Budapest. Sectio Math. II, 93-109, 1959.

Rény( A.-Erdős P.: On the central limit theorem for samples from a
finite population. Magyar Tud. Akadémia Mat. Kut. Int. Közl, IV,

49-62, 1959.

7. Analízis Alkalmazásai Tanszék

dr. Császár Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora

T. Sós Vera adjunktus, kandidátus
Kósa András tanársegéd

Turczi Gyula tanársegéd

I I .

Császár Ákos:

Analízis II.; II. éves fizikus hallgatók számára, I. félév heti 4 óra,
II. félév heti 5 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Turczi Gyula).

Valós függvény tan; Ill. éves alkalmazott matematika szakos hall-
gatók számára, T-II. félév heti 3 óra.

Valós függvénytani szeminárium; I-II. félév heti 1 óra gyakorlat.
Általános topológia; spec. koll., 1 - 1 1 . félév heti 2 óra.
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T. Sós Vera: •
Analízis I.; 1. éves fizikus és geofizikus hallgatók számára, I-II.

félév heti 4 óra előadás, 3 óra gyakorlat (Környei Imre [Algebra
és Számelmélet Tanszék], Kósa András).

Matematika; 1. éves filozófia szakos hallgatók számára, 1-11. fél-
év heti 2 óra.

Kósa András:
Diiferenciálegyenletek; az esti tagozat IV. éves alkalmazott mate-
.matika szakos hallgatói számára, I-II. félév heti 4 óra.

Varíácdószémftés; az esti tagozat V. éves.a.likJalmazott matematika
szakos hallgatói számára, II. félév heti 2 óra; spec. koll., II. félév
heti 2 óra.

Turczi Gyula:

Analízis; az esti tagozat II. éves matematika-ábrázoló geometria
szakos hallgatói számára, I-II. félév heti 4 óra; a levelező ta-
gozat Ill. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatói
számára, 1. félév.

Lásd Felsőbb Analízis Tanszék II.

Földes István (Csillagászati Tanszék):

Analízis; Ill. éves fizikus szakos hallgatók számára, 1. félév heti
3 óra, II. félév heti 2 óra.

A matematikai fizika differenciálegyenletei; az esti tagozat V.
éves alkalmazott matematika szakos hallgatói számára, I-II.
félév heti 3 óra.QPONMLKJIHGFEDCBA

I V .

Császár ·A.: Sur les courbes atriodiques. Acta Math. Hung. 9, 315-328,
1958.

Császár A.: Sur les singularités des fonctions contínues. Bull. Math. Scc.
Sci. Math. Phys. RPR 2 (50), 133-135, 1958.

Császár A.: Konvex halmazokról és függvényekről. Matematikai Lapok
9, 272-281, 1959.

Császár A.: Sur la représentatíon cananique des fonctíonnelles Iinéaires.
Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Math. I I , 85-92, 1959.

Császár A.-Czipszer J.: Sur les courbes irramifiées. Acta Math. Hung.
9, '315-328, 1958.

Császár A.-Mrówka S.: Sur la compactification des espaces de proxi-
mité. Fund. Math. 46, 195-207, 1959.

Adminisztráció

Dávid Jánosné adminisztratív ügyintéző
Hirsch Dezsőné adminisztratív ügyintézőKJIHGFEDCBA
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C s i l l a g á s z a t i T a n s z é k

1 .

dr. Földes István tanszékvezető docens, kandidátus
Marik Miklós tanársegéd

I I .

F ö l d e s I s t v á n :

Csillagászat; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 3 óra.

Égi mechanika, spec. koll., III~IV. éves hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.

Csillagászati szeminárium; spec. koll., I~I1. félév heti 2 óra.
Lásd Analízis Alkalmazásai Tanszék II.

M a r i k M i k l ó s :

Bevezetés a csillagászatba; II~IV. éves hallgatók számára, I~I1.
félév heti 2 óra.

Megfigyelési gyakorlat; II-IV. éves hallgatók számára, 1-11. fél-
év heti 2 óra.

Paál G y ö r g y mb. előadó:

Modern csillagászat; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.

I l l .

I V .

E l m é l e t i F i z i k a i I n t é z e t

1 .

dr. hon. c. Novobátzky Károly tanszékvezető egyetemi tanár,- aka-
démikus, kétszeres Kossuth-díjas

dr. Neugebaner Tibor egyetemi tanár, a tudományok doktora,
Kossuth -d íj as

dr. Fényes Imre docens, a tudományok doktora
Marx György docens, a tudományok doktora, Kossuth-díjas
Nagy Károly adjunktus, kandidátus
Nagy Kázmér adjunktus, kandidátus
Szabó János adjunktus
Abonyi Iván tudományos munkatárs
Károlyházy Frigyes tudományos munkatárs, kandidátus
Jeszenszky Ferenc tudományos segédmunkatárs
Mohamed Elkishen aspiráns
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Farkas István aspiráns
Pócsik György aspiráns
Somfui Míklósné tanszéki főmumkaerő
Szőts Farkasné könyvtáros
Hegyes Imréné hivatalsegéd

II.
Novobátzky Károly:

Elektrodinamika; Ill. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév heti
5 óra.

Kvantumelmélet; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév heti
3 óra.

Statisztikus mechanika; lll. éves fizikus hallgatók számára, IL
félév heti 2 óra.

Relativitáselmélet; Ill. éves fizikus hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.

Neugebauer Tibor:

Atomok és molekulák; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1. fél-
év heti 2 óra.

Anyagszerkezet; IV. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.

A szilárd anyag kvantumelinélete;· V. éves fizikus hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Elméleti fizikai szeminárium: V. éves fizikus hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.

Fényes Imre:

Mechanika; II. éves matematika-fizika és kémia-fizika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra.

Termodinamika; Ill. éves fizikus és matematika-fizika szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Elméleti fizikai szeminárium; IV. éves matematika szakos hall-
gatók számára, 1.. félév heti 1 óra.

Fizikatörténeti szeminárium; V. éves fizikus hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.

Statisztikus mechanika; II. éves matematika-fizika és kémia-fizika
szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra. •

Termodinamikai mozgásegyenlet; IV-V. éves fizikus és matema-
tika-fizika szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Marx György:

Kvantummechanika; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra.

Magreakciók; V. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév heti 2
óra.

Elemi részek kvantumelmélete; V. éves fizikus hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra.

Elméleti fizikai szeminárium; IV. éves fizikus hallgatók számára,
I. félév heti 1 óra.
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Elemi részek; V. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.

Atommagfizika; IV. éves fizikus és matematika-fizika szakos hall-
.gatók számára, II. félév heti 3-3 óra. •

Nagy Károly:

Mechanika; II. éves fizikus hallgatók számára,KJIHGFEDCBA1 -11 . félév heti
3 óra.

Elektrodinamika és optika; Ill. éves matematika-fizika szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra.

Kvantumelmélet; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 3 era.

Relatívitáselmélet; Ill. éves· matematika-fizika szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra. .

Kvantumelektrodinamika; IV. éves fizikus hallgatók számára; H .
félév hem 2 óra. .

Anyagszerkezet; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra. '

Elméleti fizikai szemínáríum: IV. éves matematika-fizika szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra,

Nagy Kázmér:

Relatívisztikus kvantumelektrodinamika; V. éves fizikus .hallgatók
számára, 1 -11 . félév heti 2 óra.

Elméleti fizika; az esti tagozat V. éves alkalmazott matematika
szakos hallgatói számára, 1. félév heti 4' óra.

Elektrodinamika gyakorlat; Ill. éves matematika-fizika és kémia-
fíz íka szakos hallgatók számára, 1 . félév heti 4 óra.

Optíka; Ill. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra. ,
Bevezetés az elméleti fizikába; I1-III-IV, éves vegyész hallgatók

számára, II. félév heti 6 óra.

Szabó János:

Elektrodinamika és relatívitáselmélet; Ill. éves kémia-fizika sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 2 óra.

Statisztikus fizika; Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók szá-
, mára, 1 -11 . félév heti 2 óra. .

Elméleti fizika; IV. éves vegyész hallgatók számára, r: félév heti
2 óra.

Hidrodinamika; spec. koll., Ill. éves fizikus hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.

A kvantummechanika közelítő módszerei ; IV. évesv.fizikus hall-
gatók számára, Il. félév heti· 3 óra.

Elméleti fizikai szeminárium; Ill-IV. éves fizikus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.

Magnetohidrodinamika; spec. koll., Ill. éves fizikus hallgatók szá-
mára, n. félév heti 2 óra.

Abonyi Iván:

Klasszikus sugárzáselmélet; Ill. éves fizikus hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
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.Jeszenszky Ferenc:

A kvantummechanika deduktív felépítése; IV. éves matematika-
. fizika és IV-V. éves fizikus hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.

Pécsik György:

Bevezetés az elméleti fizikába; II. és IV. éves vegyész hallgatók
számára, II. félév heti 2-2 óra.KJIHGFEDCBA

Ill.

Marx György: Az elemi részek kőlcsönhatásainak kvantumelmélete, I-
ll. Egyetemi jegyzet, 200+200 p.

IV.

Abonyi 1.: Mesterséges holdák az általános relativitáselmélet bizonyí-
tásának szolgálatában. Természettud. Közl. 90, 23-25, 1959.

Abonyi 1.: Új transzurán elem, a szobelium. Fizikai Szemle 9, '34-35,
1959.

Abonyi 1.: A speciális relativitáselmélet kialakulásának útja. Termé-
szettud. Közl. 90, 199-201, 1959.

Abonyi 1.: A speciális relativitáselmélet a tapasztalat tükrében. Termé-
szettud. Közl. 90, 403-405, 1959.

Abonyi 1.: Mesterséges holdak és az általános relativitáselmélet. Fizikai
Szemle 9, 273-278, 1959.

Fényes 1.: Uber das Verháltnis des wellenmechanischen Energieeigen-
wertproblems zu!' klassischen Mechanik. Acta Phys.. Hung. 9,
245-259, 1959.

Fényes 1.: A termodinamikai folyamatok időbeli lefutása az egyensúlyi
állapot közelében. Doktori értekezés, megvédve 1959. április 3.

.Fényes 1.: A kvantumelmélet sajátos logikája. :a:'ermészettud:. Közl. 90,
305-307, 1959.

Fényes 1.: Mikrofizika. Gondolat Kiadó, Budapest 1959, 349 p.
Fényes I.-Fáy Gy.: A kvantumelmélet és a "pszihofizikai paralleliz-

mus". Természettud. Közl. 90, 546-549, 1959.
Károlyházy F.: W. Pauli. Fizikai Szemle 9, 24-25, 1959.
Károlyházy F.: Úr és órák. Fizikai Szemle 9, 80-84, 1959.
Marx Gy.: The fundamental theorem of continuous transformations in

the quantum theory. Acta Phys, Hung, 9, 393-402, 1959.
Marx Gy.: on the Second Order Wave Equation of Ferrrríons II. Nuclear

Phys. 10, 468-474, 1959.
Marx Gy.: A fermionok másodrendű hullámegyenletéről. KFKI Közl. 6,

. 384-396, 1959.
Marx Gy.: A fermionok másodrendű hullámegyenlete. Magyar Fiz. Fo-

lyóirat 7, 219-232, 1959.
Marx Gy.: A neutrino. Fizikai Szemle 9, 167-175, 1959.
Marx Gy.: W. Heitler.t A sugárzás kvantumelmélete. Előszó. Akadémiai

Kiadó, Budapest 1959.
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Marx Gy.: Kollokvium az elemi részek fizikájáról. Fizikai Szemle 9,
30-32, 1959.

Marx Gy.: H. Millke, Ü t a végtelenbe. (Recenzió.) Fizikai Szemle 9,
66-67, 1959.

Marx Gy.-Károlyházy F.: Strong interactions in the four-dimensional
isotopic space. Acta Phys. H ung , 10, 421-428, 1959:

Marx'Gy.-Nagy K(ázmér): A proposed strong interaction of inuons.
Nuclear Phys. 12, 125-132, 1959.

Nagy K(ároly): Angular Correlation between Neutrino and Gamma-
quantum in L-capture. Acta Phys , H ung , 10, 199-219, 1959.

Nagy K(ároly): Mass Reversal and the Interactions of Elementary Par-
ticles. Acta Phys , H ung , 10, 441-448, 1959.

Nagy K(ároly): Az univerzális Fermi-féle kölcsönhatásról. Magyar Fiz.
Folyóirat 7, 311-322, 1959.

Nagy K(ároly)-Zimányi J.: Szögkorreláció az elektronbefogás által ki-
váltott neu trino és gamma-levantum között. Magyar Fiz. Folyóirat
7, 275-281, 1959.

Nagy K(ázmér): Free Field Operators and the Yang-Feldmari Formalism.
Acta Phys. H ung , 9, 269-274, 1959.

Nagy K(ázmér): On an Equivalence Theorem for Integrodifferential
EquatliO'llS Oceurrírig ín Fíeld 'I1hear:ies. Acta Phys, Hung,QPONMLKJIHGFEDCBA1 0

195-198, 1959.
Nagy K(ázmér): Gamma-Invariance and the Vanishing of the Observable

Masses. Acta Phys , Hung. 10, 449-450, 1959.
Nagy K(ázmér)-Rzewuski J.: On the Equivalence of a Certain Class of

Non-local and Higher ~rder Field Theories. Bull. Acad. Polon. Sci.
7, 93-96, 1959. _. .

Neugebauer T.: Uber die Bereohnung der Lichtzerstreuung mit doppelter
Frequenz. Zeitschr. f. Phys, 155, 380-386, 1959.

Neugebauer T.: Berechnung der Vereinigung von zwei Photonen gleicher
Frequenz an Materie mit Hilfe der Klein-Gordon'schen Gleichung.
Acta Phys, Hung, 10, 221-239, 1959.

Neugebauer T.: Zu 'dem Probleme der Elementarladung und der Meso-
nen Massen. Acta Phys , H ung , 10, 327-336, 1959.

Neugcbauer T.: A tranzisztortulajdonságokkal rendelkező binér anyagok
felépítése. Magyar Fiz. Folyóirat 7, 1-17, 1959.

Novobátzky K•.: Strahlungs- und Gasstatistik. Max Planck-Festschrift,
Berlin. ,

Novobátzky K.: Statistische Ableitung der gequantelten Strahlungs-
und Gasenergie. Acta Phys , H ung , 9, 407-419, 1959.

Pócsik Gy.: Quantization of the Free Bilocal Boson Field. Acta Phys.
Hung. 9, 261-273, 1959.

Pócsik Gy.: Connection between the Isorotator Model of the Hot Par-
ticles and the d'Espagnat-Prenthi Theory. Acta Phys. Hung. 1 0 ,

121-130, 1959.
Szabó J.: Elemek, atomok, periódusos rendszer. Fizikai Szemle 9, 122-

125, 150-158, 189-194, 1959.
Szabó ..J.: E. V. .Szpolszkij, Atomfizika II. (Recenzió.) Fizikai Szemle 9,

222-223, 1959.
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dr. Nagy Elemér t~nszékvezető egyetemi
doktora

Bodó Zalánné- tanársegéd
Hajdu János tanársegéd
Hornyák László tanársegéd
Horváth Éva tanársegéd
Kedves Ferenc tanársegéd
Keglevich László tanársegéd
Menczel György tanárseged
Tóth Gábor tanársegéd
Zsoldos Lehel tanársegéd
Kovács István gyakornok
Csordás László aspiráns
Baki Imre önálló laboráns
Monszpart Elemérné önálló laboráns
Hevesi Imre vezető technikus
Blaha Béla tanszéki mechanikus
Krasznai Rezső tanszéki mechanikus

'. Báthor Béla főelőadó
Jónás Kornélné adminisztratív ügyintéző
Szabó Míhályné kapus
Bondarenkó Györgyné takarítónő
Papp Elekné takarítónő
Tóth Pálné takarítónő

tanár, a tudományok

KísérletiQPONMLKJIHGFEDCBAF i z i k a i Tanszék

1 .

•

I I .

Nagy Elemér:

Kisérleti fizika II; II. éves fizikus és matematika-fizika szakos
hallgatók számára,KJIHGFEDCBA1 -11 . félév heti 4 óra.

Fejezetek a kísérleti fizikából; II. éves fizikus hallgatók számára,
1 -11 . félév heti 2 óra (Kedves Ferenc).

A szilárd anyag fizikája; IV. éves fi-zikus hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra. .

Alkalmazott fizikai szeminárium ; IV .. éves fizikus hallgatók szá-
mára, 1 -11 . félév heti 2 óra (Kedves Ferenc).

Anyagszerkezeti szeminárium; V. éves fizikus hallgatók 'számára,
1 -11 . félév heti 2 óra (Kedves Ferenc).

Fizikai laboratórium; II. éves fizikus, matematika-fizika szakos
hallgatók számára, 1 -11 . félév heti 5 óra; II. éves kémia-fizika
szakos hallgatók számára, II. félév heti 5 óra (Bodó Zalánné,
Hajdu János, Kedves Ferenc, Keglevich László, Menczel György,
Zsoldos Lehel, Kovács István).

Műhelygyakorlat; . 1. éves fizikus, matematika-fizika és kémia-
fizika szakos hallgatók számára, 1 -11 . félév heti 3 óra; II. éves
fizikus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra (Hornyák László,
Tóth Gábor, Kovács István).

Szaklaboratórium; V. éves fizikus hallgatók számára, 1 -11 . félév
heti 20 óra (Kedves Ferenc).
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Kísérleti fizikai gyakorlat; II. éves fizikus hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra; II. éves matematika-fizika és kémia-fizika
szakos hallgatók számára, I-II. félév hett-I óra (Horváth Éva).

Elektromos vezetés szilárd testekben; V. éves fizikus' hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.

Keg'levíeh László:
Bevezetés a röntgendiffrakciós vizsgálatokba; spec. koll., Ill-IV.

éves fizikus, geofizikus és geológus hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra.

Menezei György:KJIHGFEDCBA
A röntgen szerkezetvizsgálat kémiai alkalmazása; spec. koll., III-

V. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Bodó Zalán mb. előadó:
Félvezetők; .spec, koll., V. éves fizikus hallgatók számára, I-II.

félév heti 2 óra.

Hoffmann Tibor ·mb. előadó:

Szilárd anyagok kötésének elmélete; spec. koU., V. éves fizikus
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Horváth Márton mb. előadó:

Mély hőmérsékletek fizikája; spec. koll., V. éves fizikus hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.

lIT.

IV.

Kedves F.-Weiszburg J.: Egyszerű eljárás színképek gyors felvételére.
Mérés és automatika 7, 96, 1959.

Keglevich L.: Method for Evaluating the Probability Distribution of
X-ray Intensitíes in the Oase of Non-ideally Statístical Substari-
ces. Acta Chimica ·Hung. 19, 469-472, 1959.

Keglevich L.: Intenzitás statisztika a röntgen finomszerkezet vizsgálat-
ban. Magyar Fiz. Folyóirat 7, 81-88, 1959.

Keglevich L.: A 'L . intenzitás statisztika vizsgálati módszerei és' alkalma-
zása. Magyar Fiz. Folyóirat 7, 11l5-166, 1959.'

Keglevich Ú .: Eltérések az 'ideális intenzitás eloszlásgörbéktől a rönt-
, gen diffrakciós vizsgálatban. Magyar Fiz. Folyóirat 7, 233-247,

1959.
Keglevich L.: Újabb eltérések az ideális intenzitás eloszlásgörbéktől a

röntgen diffrakciós vizsgálatban. 'Magyar Fiz.· Folyóirat 7, 323-
338, 1959. '

Menezei Gy.: Remarks on a paper of Pál Medgyessy: "The mechanical
functional synthetiser". Magyar Tud, Akadémia Mat. Kut. Int.
Közl. 2, 149-154, 1959.
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Z s o l d o s L . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADelaunay néhány tételének bizonyítása. Magyar Tud. Aka-
dérnia Ill. Oszt. Közl. 9, 181-186, 1959.

A t o m f i z i k a i T a n s z é k

1 .

dr. Jánossy· Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas (második állás)

dr. Bain tner Gém docens, k.andidártJus
Pál Lénárd docens, a tudományok doktora (második állás)
Adám András adjunktus, kandidátus (második állás)
dr. Haíman Ottó adjunktus (második állás)
Hedvig Péter adjunktus, kandidátus .
Kiss Dezső adjunktus, kandidátus (második állás)
Brájer László tanársegéd
Csákány Antal tanársegéd (második állás)
Korecz László tanársegéd
Kurucz István tanársegéd
Sas Elemér tanársegéd
Tóth-Pál Sándorné tanársegéd
Gueth Sándor gyakornok
Nagy Bertalan gyakornok
Hundzsa Károly önálló tanszéki laboráns
Papp Elemér önálló tanszéki laboráns
Vinnay István önálló tanszéki laboráns
Bereczky Mária tanszéki segédmunkaerő
Haffner Tamásné tanszéki segédmunkaerő
Csányi Sándorné laboráns
Gockler Ilona laboráns
Győry Edit laboráns
Mesterházy Vera laboráns
Pallagi Dezsőné laboráns
Szalontai József főműhelyvezető
Ambrus Lajos műhelyvezető
Erdőssy József vezető technikus
Kálmánfi Elemér vezető technikus
Németh László vezető technikus
Erdmann Jenő tanszéki mechanikus
Jankovics László tanszéki mechanikus
Miklósi László tanszéki mechanikus
Szabó László tanszéki mechanikus
Adorján Bencéné gazdasági ügyintéző (második állás)
Bálint Györgyné adminisztratív ügyintéző
Halász Jenőné adminisztratív ügyintéző
Justyák Ferencné adminisztratív ügyintéző
Neuman Györgyné adminisztratív ügyintéző
Józsa Andrásné kapus
Kiss Vendelné kapus
Kemény Józsefné takarítónő
Leschtina Vilmosné takarítónb
Sándor Jánosné .takarítónő
Weisz Ernőné takarítónő
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Jánossy Lajos:

Valószínűségszámítás; lll. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Hedvig Péter); spec. koll.,
ilL, IV. és V. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti 2
óra.

A mechanika és relativitáselmélet néhány kérdéséről; szeminá-
riumszerű speciális előadás, IV. és V. éves matematika-fizika
szakos és fizikus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Fizika; filozófia szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Laboratóriumi gyakorlat; II. éves vegyész hallgatók számára, 1-11.

félév heti 4 óra; Ill. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév heti
8 óra;' Ill. éves matematika-fizika, geofizika, fizika-kémia sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 5 óra (Kurucz István,
Korecz László, Tóth-Pál Sándorné, továbbá Lendvai János,
Varga Péter, Zámori Zoltán mb. gyakorlatvezetők).

Magfizikai elektronikai laboratóriumi gyakorlat; IV. éves fizikus.
hallgatók számára, 1. félév heti 10 óra (Csákány Antal, Sándori
Mihály mb. gyakorlatvezető) ; IV. éves fizikus hallgatók számára,
1. félév heti 10 óra (Ádám András, Csákány Antal, Sándori Mi-
hály mb. gyakorlatvezető).

Magfizikai és atomfizikai laboratóriumi gyakorlat; IV. éves fizi-
kus hallgatók számára, II. félév heti 10 óra (Haíman attó veze-
tésével a fizikai intézetek 'kcllektívája).

Gyakorlatok a fizika tanításához; demonstrációs laboratórium IV.
éves matematika-fizika, szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 12 óra (Sas Elemér).QPONMLKJIHGFEDCBA

B a i n t n e r Géza:
Kísérleti fizika; I. éves fizika, geofizlka, matematika-fizika és ké-

mia-fizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra elő-
adás, 2 óra gyakorlat (Brájer László, Korecz László, Sas Elemér,
Tóth-Pál Sándorné, Gueth Sándor, Nagy Bertalan).

Elméleti fizika; 1. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti 6
óra előadás, 1 óra gyakorlat, II. félév heti 4 óra előadás, 1 óra
gyakorlat (Brájer László, Korecz László, Sas Elemér, Tóth-Pál
Sándorné, Gueth Sándor) .

. P á l L é n á r d :

Kísérleti atomfizika; Ill. éves fizikus hallgatók számára, II. félév
heti 3 óra.

Reaktorfizika; spec. koll., IV. és V. éves fizikus hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.

Atommagfizikai szeminárium; V. éves fizikus hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.

A d á m A n d r á s :

Fejezetek a kísérletí fizikából; IV. éves fizikus és matematika-
fizika szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.

H a i m a n o t t ó :

Alkalmazott fizika; II. éves vegyész hallgatók számára, l:-II. fél-
év heti 2 óra.

I I .
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Sugárzásdetektálás; spec. koll., IV-V. éves fizikus hallgatók szá-
mára,KJIHGFEDCBA1 -11 . félév heti 2 óra.

Üvegtechnikai laboratórium; II. éves fizikus hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.

Hedvig Péter:

Kísérleti atomfizika; IV. éves fizikus és matematika-fizika szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.

Kísérleti fizikai szeminárium; Ill. éves fizikus hallgatók számára,
1 -11 . félév heti 2 óra.

Kiss Dezső:
•Fejezetek a kísérleti fizikából; Ill. éves matematika-fizika és ké-

mia-fizika szakos hallgatók számára, 1 -Il. félév heti 1 óra.
Kísérleti neutronfizika; spec. koll., IV. és V. éves fizikus hallga-

tók számára, 1 -11 . félév heti 2 óra.

Brájer László:

Fizika; a levelező tagozat V. éves matematika-ábrázoló geometria
szakos hallgatói 'számára, 1 -11 . félév heti 2 óra.

Gueth Sándor:

Fizika; a felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamon, II. félév heti
2 óra.

Bába Miklós mb. előadó:

Magfizikai elektronika; spec. koll., IV. és V. éves fizikus hallgatók
számára, I-Il. félév heti 2 óra.

Bernolák Kálmán mb. előadó:
Optika; spec. koll., Ill. éves fizikus hallgatók számára, l- Il. fél-

év heti 2 óra.

Bozóki György mb. előadó:
Magfizikai gyakorlat vezetése az V. éves fizikus hallgatók szá-

mára, 1 -11 . félév: heti 10 óra.

Bozóky László mb. előadó:

Radiológia; spec. koll., IV. és V. éves fizikus és matematika-fizika
szakos hallgatók számára, 1 "":"11 .félév heti 2 óra.

Erő János mb. előadó:
Magreakciók kísérleti vizsgálata; spec. koll., V. éves fizikus hall-

gatók számára, 1 -11 . félév heti 2 óra.

Fenyves Ervin mb. előadó:
Kozmikus sugárzás; spec. koll., IV. és V. éves fizikus hallgatók

számára, 1 -11 . félév heti 2 óra.

Mátrai Tibor mb. előadó:
Spektroszkópia; spec. koll., IH-IV. éves fizikus és matematika-

fizika szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
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Náray Zsolt mb. előadó:
A fény kettős természete; spec. koll., IV. és V. éves fizikus hall-

gatók számára, 1·-11. félév heti 2 óra.

Szabó Nándor mb. előadó:
Gyakorlati elektromosságtan; Ill. éves fizikus hallgatók számára,

1-11. félév heti 2 óra előadás.. 1 óra gyakorlat.

Szegedi Vargha József mb. előadó:
Anyagtechnológia; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév heti

4 óra.

Tarnóczy Tamás mb. előadó:
Rezgéstan; spec. koll., lU., IV. és V. éves fizikus hallgatók szá-

mára, I-II. félév heti 2 óra.

Vermes Miklós mb. előadó:

A fizika tanítása; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.

IV.

Békéssy A.-Pál L.-Jánossy L.: Metodi opredelényija fluktuácii
enyergií i uglovova raszejényija büsztrüh íonyízijucloih ' scsasztyíc.
Acta Phys. Hung. 9, 245-259, 1959.

Bozóki G.-Fenyves E.-Jánossy L.: Measurement of the Absorption
Length of Penetrating Shower Producing Cosmic Ray Particles in
Lead. Nuclear Phys., ll, 531-539, 1959.

Graff G.-Jánossy L.: An Investigation Concerning the Class icial Fluc-
tuation of Light. Acta Phys. H ung , 10, 291-300, 1959.

Hedvig P.: A simple method for increasing the sensitivity of a mícro-
wave paramagnette resonance spectrometer. Acta Phys, Hung, 10,
114-116, 1959.

Hedvig P.: Lásd Fizikai-Kémiai és Radiológiai Tanszék IV.
Jánossy L.: Fluctuation of Intensity of an Extended Light Source. Nuovo

Cimento 1.2, 369-384, 1959.
Jánossy L.: Planck filozófiai nézetei a fizikában. Magyar Tudomány IV,

343-358, 1959. .
Jánossy L.: A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatai-

nak helyzete és problémái. Magyar Tudomány IV, 479-=-487,1959.
Kiss D.: Az atomenergia társadalmi jelentősége. Társadalmi Szemle

XIV, 19-26, 1959. _ .
Pál L.: Atomreaktorokban lejátszódó folyamatok valószínűségszámítási

elmélete. Doktori értekezés, megvédve 1959. november 1.
Pál L.-Németh G.: On the fluctuation of the slowíng down time of

neutrons. Neutronok lelassulási idejének szórásáról. Nukleonik 1,
165-167, 1959. - KFKI Közl. 7, 1959.

16 Egyetemi l!:rtesítő 19~9/60, 241



P á l L . - N e m e t h G .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA statistical theory of lattice dámage in solids
irradiated by hígh energy particles. Nuovo Cimento 1 2 , 293-309,
1959.

A I t a l á n o s é s S z e r v e t l e n K é m i a i I n t é z e t

1 .

dr. Lengyel Béla tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora, Kossuth-díjas

dr. Nyilasi János docens, kandidátus
Boksay Zoltán adjunktus
Csákvári Béla adjunktus
Székely Tamas adjunktus
Török Ferenc adjunktus
Garzó Tamásné tanársegéd
dr. Hartmann Hildegárd tanársegéd
Jenei Sándor tanársegéd
Lasztity Simon tanársegéd
Somogyi Mária tanársegéd
dr. Schneer Anna tudományos munkatárs, kandidátus (második

állás)
Till Ferenc tudomány-os munkatárs
Dobos Sándor tudományos segédmunkatárs

. Halmos Teréz tudományos gyakornok
Varró István tudományos munkaerő
Baumann Lajos önálló laboráns .
Baumann Lajosné önálló laboráns
Németh Károly önálló laboráns
Kovács Ervinné laboráns
Kuzsel Andrásné laboráns
Puglits Gáborné laboráns
Szabó Mária laboráns
Tihanyi Bernadette laboráns
Borda József tanszéki mechanikus
Hollós Oszkárné előadó
Sólyom Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Juhász Jánosné takarítónő
Szi1asi Istvánné takarítónő

II.
L e n g y e l B é l a :

Általános kémia; 1. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti
5 óra.

Általános és szervetlen kémia; 1. éves kémia-fizika és biológia sza-
kos hallgatók számára, 1·-11. félév heti 5 óra.

Szervetlen kémia 1.; I. éves vegyész hallgatók számára, II. félév
heti 5 óra.

Szervetlen kémia II.; Ill. éves vegyész hallgatók számára, II. félév
heti 3 óra.
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Általános és szervetlen kémiai gyakorlat; 1. éves vegyész hallga-
tók számára, 1. félév heti 7 óra (Hartmann Hildegárd, Jenei
Sándor).

Kvalitatív kémiai analízis, gyakorlat; 1. éves vegyész hallgatók
számára. II. félév heti 10 óra (Schneer Anna, Hartmann Hilde-
gárd, Jenei Sándor). •

Kémiai gyakorlat;KJIHGFEDCBA1 . éves kémia-fizika és biológia-kémia szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 5 óra (Garzó Tamásné, Lasz-
tity Simon).

Szervetlen kémiai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók számára,
1. félév heti 5 óra (Csákvárí Béla, Török Ferenc).

Szaklaboratórium ; V. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti
23 óra (Török Ferenc).

Nyilasi János:
Általános és szervetlen kémia; 1 . éves biológia-földrajz szakos

hallgatók számára, 1 . félév heti 4 , óra.
Komplex vegyületek; spec. koll., IV-V. éves vegyész hallgatók

számára, II. félév heti 2 óra.
Kémiai gyakorlat; 1. éves biológia-földrajz szakos hallgatók szá-

mára, 1. félév heti 3 óra (Somogyi Mária, Dobos Sándor).

Boksay Zoltán:
Kémia; 1. éves fizikus és geofazukus hallgatók számára, I-U. félév
- heti 3 óra,
Kémiai gyakorlat; 1. éves fizikus és geofizikus hallgatók számára,

1-11. félév heti '4 óra (Dobos Sándor).

Csákvár! Béla:

Kémia; l. éves geológus hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Kénjiai gyakorlat; 1. éves geológus hallgatók számára, II. félév

heti 3 óra (Halmos Teréz).

Székely Tamás:
Kémia; 1. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Fémorganikus vegyületek; spec. koll., IV-V. éves vegyész hall-

gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Kémiai gyakorlat; 1. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti

3 óra (Halmos Teréz).

Török Ferenc:

'Bevezetés a kvantumkémiába; spec. koll., IV·-V. éves vegyész
hallgatók számára', 1 -11 . félév heti 2 óra.

Kémiai gyakorlat; 1. éves matematika-fizika szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 5 óra (Somogyi Mária).~

Schneer Anna:
Kvalitatív kémiai analízis;

félév heti 2 óra.
1. éves vegyész hallgatók számára, II.

Ill.
Hartmann Hildegard:

Analitikai példatár és kiegészítés. Egyetemi jegyzet, 18 p,
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Lengyel B.-Proszt J.-Szarvas P.: Altalános és Szervetlen Kémia. II .
átdolgozott 'kiadás. 'I'ankönyvkiadó, Budapest 1959, 823 p.

Lengyel B.-Szerecz J.-Székely T.-CsonI{a L.: Eljárás új módosítött
sztlikongyanták előálIítására. 146903 számú szabadalom, ]959.

Lengyel B.-Széliely T.-Czuppon A.: Über die Hydrolise und Polyleon-
densation von Methylchlorsrlan-Mischungen hoher Funktionali-
tat. JUPAC ,Symposium über Makromoleküle IV, B. 4., 1959.

Lengyel B.-Török F.: Uber das Gleichgewicht von linearen und zikli-
schen Methylpolysiloxanen. Annales Univ. Scient. Budapest. Sec-
tio Chimica 1, 89-95. 1959.

Nyílasi J.: Aminosavak fémkomplexeiről II. Magyar Kémiai Folyóirat
65, 81-84, 1959.

Nyilasi J.: Poliamin-fémkomplexek 1. Poliaminok rézkomplexeinek de-
zaminálódása, Magyar Kémiai Folyóirat 65, 341-347, 1959.

Nyilasi J.: Kinetische 'Untersuchungen über Zersetzung von Kupferamin-
komplexen. Acta Phys, et Chem. -Szeged IV, 57-61, 1959.

Nyilasi J.: Uber die Metallkomplexe von Aminesauren 1. Untersuchung
der Desamination von Aminosaure-Kupferkomplexen.' Acta Chim.
Hung. 21, 235-246, 1959.

Nyilasi J.: Über die Metallkomplexe von Aminesauren II. Untersuchung
der Desamination von Aminosáure-Kupferkomplexen, Acta Chim.
Hung. 21, 343-350, 1959.

Schneer A.: Massanalytische ZiJI1koniumbestimmungsu.nethode!ll. Kern-
energíe I I , 1119-1121, 1959. ••

Schneer A.: A vörösiszap cirkónium-tartalmának térfogatos meghatá-
rozása. KFKI Közl. 7, 399-403, 1959.

Schneer A.-Hartmann H.: Cirkonium térfogatos meghatározása 1. Ma-
gyar Kémiai Folyóirat 65, 31-36, 1959.

Schneer A.-Hartmann H.: Cirkónium térfogatos meghatározása II. Ma-
gyar Kémiai Folyóirat 65, 64-69, 1959.

Till F.-Dobos S.: Nagy érzékenységű lángspe!ctrofotométer. Magyar Ké-
miai Folyóirat 65, 257-260, 1959.

Fizikai-Kémiai és Radiológiai Tanszék

1.

Lengyel Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Erdey-Gruz Tibot egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres Kos-

auth-díjas
Berecz Endre adjunktus, kandidátus
Dévay Józef adjunktus, kandidátus
Kerti József adjunktus
Kiss László adjunktus, kandidátus
dr. Kugler Elvira adjunktus
Beke Gyula tanársegéd

'-Fézler Gyula tanársegéd
Golopencza Illésné tanárseged (második állás)
Horányi György jtanársegéd
Kaposi Olívér tanárseged
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Nagy Károlyné tanársegéd
Szabó Kálmán tanárseged
dr. Tamás József tanársegéd
Fodor Józsefné tudományos munkatárs
Giber János tudományos munkatárs, kandidátus
Inzelt Istvánné tudományos munkatárs
Majthenyi Lajos tudományos munkatárs
Vajasdy Irma tudományos munkatárs
Boódor Zoltánné laboráns
Dzsida Erzsébet laboráns
Görög Enid laboráns
Hegyi János laboráns
Keszey Klára laboráns
Léb Isászló laboráns
Oláh Endréné laboráns
Pálfi Ferenc laboráns
Berky Dénes mechanikus
Holly Ferenc mechanikus
Kólyi István mechanikus
Nagy László mechanikus
Nánássy Lajos mechanikus
Grosschmid Pálné előadó
Hegyi Lászlóné előadó
Török Attíláné adminisztratív ügyintéző
Heszlinger Ilona takarítónő
Kaszab Balázsné takarítónő
Tallér Gyuláné takarítónő

»Ó,QPONMLKJIHGFEDCBA

L e n g y e l S á n d o r :

I I .

•
Fizikai-kémia; lll. éves biológia-kémia szakos hallgatók számára,

II. félév heti 4-+1 óra.
Bevezetés a statísztikus mechanikába és a folyadékok elméletébe;

IV-V. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti 6 óra, II.
félév heti 4 óra.

Szaklaboratóriurn ; V. éves fizikai-kémia szakos vegyész hallgatók
számára, 1. félév heti 25 óra.

Erdey-Grúz T i b o r :

Fizikai-kémia; lll. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti
6 óra, II. félév heti 4 óra.

B e r e c z E n d r e :

Fizikai-kémiai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók számára,
I-II. félév heti 8 óra. I

Fázisegyensúlyok termodinamikája III.; spec. koll., V. éves vegyész
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

D é v a y J ó z s e f :KJIHGFEDCBA
/ ... ..,~_•..• ....

Bevezetés a fizikai-kémiai mérésekbe; 1. éves vegyész.s rkémia-
fizika és biológia-kémia szakos hallgatók számára, L félév heti
1 óra előadás, I-II. félév heti 2 óra gyakorlat. .
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IV.

Elektródfolyamatok klnetikájának alapjai; spec. koll., IV-V. éves
vegyész hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Kerti József:
Fizikai-kémiai számítási módszerek; Ill. éves vegyész hallgatók

számára, II. félév heti 3 óra.
Galvánelemek; spec. koll., IV-V. éves vegyész hallgatók számára,

1. félév heti 2 óra.

Kerti József-Giber János:
Fizikai-kémiai mérőmódszerek ; IV. éves vegyész hallgatók szá-

mára, 1. félév heti 2 óra.

Kiss László:

Fizikai kémia; II. éves gyógyszerész hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra.

Fizikai-kémiai gyakorlat; II. éves gyógyszerész hallgatók számára,
II. félév heti 5+1 óra.

Elektródfolyamatok kinetikájának néhány problémája; spec. koll.,
IV. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Kugler Elvira:

Fizikai-kémia; Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára,
I-Il. félév heti 3+1 óra.
Fizikai-kémiai gyakorlat; IV. éves biológia-kémia szakos hallga-

tók számára, 1. félév heti 4 óra.

Kiss István mb: előadó:

Magkémia; spec. koll., Ill., IV. és V. éves vegyész hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Magkémiai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók számára, 1-11.
félév heti 4 óra.

Szabó Pál mb. előadó:

Bevezetés a rnagfizikába ; spec. koU., Ill-IV. éves vegyész hallga-
tók számára, I-Il. félév heti 2 óra.

Ill.

Fodorné Csányi Piroska-InzeItné Gerber Edit: Számítási gyakorlatok.
Izotóp tanfolyami jegyzet, 1959.

Fodorné Csányi Piroska-InzeItné Gerber Edit: Radiokémiai gyakorla-
tok. Izotóp tanfolyami jegyzet, 1959.

Berecz E.-Hedvig P.-Horányi G.: Untersuchung der Dielektrizítats-
konstanten von Elektrolytlösungen mit Hilfe der Mikrowellen-
methode. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Chimica II, 5-
10, 1959. . .
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Oévay J.: Színuszalakú váltóáramnak higanyelektródon észlelhető depo-
larizáció-növelő hatásáról 1. A depolarizáció-nővekedés kvantíta-
tív vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 417-425, 1959.
II. Kapilláraktfv anyagok befolyása a depolarizácíó-növekedésre.
Magyar Kémiai Folyóirat 65, 426-431, 1959.

Dévay J.: Váltóáram depolarizácíót növelő hatása nyugvó higanyelek-
tródon. Kandidátusi értekezés, megvédve 1959. november 30.

Erdey-Gruz T.: Bevezetés a fizikai kémiába. IV. kiadás. Kugler Elvira
közreműködésével átdolgozva. Tankönyvkiadó, Budapest 1959,
432 p.

Erdey-Gruz T.: Anyag és rnozgás egységéról - ahogyan a vegyész látja.
Magyar Tudomány IV, 44~--466, 1959.

Erdey-Gruz T.-Kugler E.-Hidvégi J.: A hídregén- és hidroxil-ion ván-
dorlási mechanizmusáról Ill. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 114-
123, 1959, és Acta Chim. Hung. 19, 89-109, 1959.

Erdey-Gruz T.-Kugler E.: A hídregén- és hidroxilion vándorlási mecha-
nizmusaról IV. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 152-159, 1959. és
Acta Chim. Hung.19, 363-378, 1959.

Erdey-Gruz T.-Majthényi L.: A hídregén- és hidroxilion vándorlási
mechanízmusáról V. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 168-174, 1959.
és Acta Chim, Hung, 20, 73-90, 1959.

Erdey-Grúz T.-Majthényi L.: A hídrogén- és hidroxilion vándorlási
mechanizmusáról VI. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 212-218, 1959.
és Acta Chim. Hung. 20, 175-191, 1959.

Erdey-Gruz T.-8afarik 1.: A kationok hatása az oxigéritúlfeszültségre.
Trudi esetvertovo szovescsanyija po elektrohimii, Moszkva 1959,
262-271.

Fodorné Csányi P.: A hídregén-deutérium kicserélődésének vizsgálata
heterogén fázisban, ioncserélőkön II. Magyar Kémiai Folyóirat
65, 306-310, 1959.

Fodorné Csányi P.-Inzeltné Gerber E.: Izotópok szétválasztása ionván-
dorlással. Energia és Atomtechnika 12, 12-17, 1959.

Giber J.-Meisel T.: A metán gázfázisú nitrálásának termékanalízise.
Magyar Kémiai Folyóirat 65, 260-263, 1959.,

Inzelt I.-né: Vegyészek zsebkönyve (szerk. Preisich Miklós). Fizikai-
kémia. Hőtan és termodinamikai adatok. Műszaki Könyvkiadó,
Budapest 1959, 109-159, 198-205, 422-474. p.

KissKJIHGFEDCBAL .: A krómnak kénsavban történő oldódásakor lejátszódó elektród-
folyamatok vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 431-436,
195~ - ,

Kunz A.-Giber J.-Dobis O.: Tanulmányok a kevert savval való nitrá-
lás területén II. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 175-177, 1959. és
Acta Chim. Hung, 20, 276-281, 1959.

Kunz A.-Giber J.: Tanulmányok a kevert savval való nitrálás terüle-
tén Ill. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 178-181, 1959. és Acta Chím.
Hung. 20, 393-398, 1959.

Lengyel S.: Iszledoványija parcialmo] plot\nosztyd rasztvorttyelja v vodníh
rasztvorah elektrolitov. Termodinamika i sztrajenyije rasztvorov,
Izd. Akad. Nauk. SzSzSzR, Moszkva 1959, 144. p.

Lengyel 8.: Investigatíon of the parti al density of the solvent in aqueous
ionic solutions. Annales Univ, Scient. Budapest, Secto' Chimica 1,
96-108, 1959,
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- Lengyel S.: Az erős -elektrolitoldatok szerkezetének feltárására irányuló
korszerű kutatások áttekintése. Magyar Tud. Akadémia VII. Oszt.
Közl. 12, 45-57, 1959. .

Lengyel 8.: Iszledoványije esiszel perenosza i himicseszkih potencialov
ionov pri pomoscsi koncentracionnüh cepej.KJIHGFEDCBAv rrt. Mendelejevszkij
szjezd po obscsej i prikladnoj himii. Dokladí, referati dokladov i
szoobscsenyij inosztrannih ucsonih. Moszkva 1959, .138. p.

Schay G.-Giber J.: A metán salétromsavasnitrálásának kinetikája
gázfázisban. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 311-313, 1959.

Schay G.-Giber J.: A metán salétromsavas nitrálásának kinetikája
gázfázisban II. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 314-318, 1959.

8chay G.-Giber J.: A metán salétromsavas nitrálásának kinetikája
gázfázisban Ill. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 348-351, 1959.

Schay G.-Giber J.-Tamás J.-Soós D.: A metán salétromsavas nitrá-
lásának kinetikája gázfázisban IV. Magyar Kémiai Folyóirat 65,
352-354, 1959.QPONMLKJIHGFEDCBA

1 .

dr. Gerecs Árpád tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díias

Libor Oszkár adjunktus
Décsei Lajos tanársegéd
Kuna László tanársegéd
Kuna Lászlóné tanársegéd
Somogyi László tanársegéd
Zsadon Béla tudományos munkatárs
Zentai Rudolf tudományos segédmunkatárs
Balogh Zsigmondné önálló laboráns
Döbrentei Lajosné laboráns
Kiss Gabriella laboráns
Bukovecz Margit kutatásí segéderő
Indrikovits Olivérné kutatási segéderő
Jakab Erzsébet tanszéki segéderő
Puskás Gézáné titkárnő
Györkei Lajos hivatalsegéd
Halla Jánosné takarítónő
Szabó Jánosné takarítónő

I I .

Gerecs Árpád:
Kémiai technológia; IV. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév

heti 4 óra; Ill. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti 4
óra.

Vegyipari gépek és műveletek; II!. éves vegyész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 3 óra.

üzemlátogatás; IV. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti
4 óra; Ill. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti 4 óra.

Kémiai technológiai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 6 óra.
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Szaklaboratórium; v: éves vegyész hallgatók számára, I. félév heti
25 óra.

Libor Oszkár:

Kémiai technológia; IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 3 óra; Ill. éves biológia-kémia szakos
Ihallgatók számáea, II. félév heti 3 ÓTa; Ill. éves <kémia-fizika
szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra. ,

Üzemlátogatás; IV. éves biológia-kémia szakas hallgatók számára,
I-II. félév heti 4 óra; Ill. éves biológia-kémia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 4 óra; Ill. éves kémia-fizika szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 4 óra.

Ill.

IV.KJIHGFEDCBA
'.

Gerecs A.-Egyed J.: Synthesen aus Tetrahydrofurfurylalkohol IV.
Acta Ohim. HUIIlg.19, 195'-203, 1959. .

Gerecs A.-Zsadon B.: Eljárás nyers aszkorbinsav tisztítására. 145.541
számú szabadalom, 1959. .

Gerecs A.-Zsadon B.-Libor O.: Eljarás mákszecskából mákalkaloidok
kinyerésére. 2251/AA-417/3 számú szabadalom, 1959.

Ub or O.: Vizsgálatok hazai előfordulású .glaukonitokkal II. Magyar Ké-
miai Folyóirat 65, 20-23, 1959.

Libor O.: Vizsgálatok házai előfordulású glaukonitokkal Ill. Magyar Ké-
miai Folyóirat 65, 237-240, 1959.

Libor O.: Vizsgálatok hazai előfordulású glaukonitokkal IV. Magyar Ké-
miai Folyóirat 65; 366-368, 1959. .

Libor O.-Sárdy L.-Sásdi S.-Szondy T.-Szölgyéni P.: Eljárás a réz és
rézércek finomítás akor keletkező anódiszap feldolgozására. 2251{
Li-144/3 számú szabadalom, 1959.

Zsadon B.--Gerecs A.: Die Daretellung eirriger Tetraacylderívate des
Pentaerythrits. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Chimica 1,

. 142-146, 1959.
~sadon B.-Gerecs A.: A pentaeritrit néhány új származékának előállí-

tása. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 253-256, 1959.

Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Intézet

1.
dr. Buzágh Aladár tanszékvezető" egyetemi tanár, akadémikus,

kétszeres Kossuth-díjas
Komáromy Istvánné dr. Szőnyi Jolán docens, kandidátus
dr. Szántó Ferenc adjunktus
dr. Tar Ildikó adjunktus
dr. Udvarhelyi Katalin adjunktus
dr. Wolfram Ervin adjunktus, kandidátus (szabadságon)
Becker Istvánné tanárseged
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Kőrös Endréné dr. Fraknóy Veronika tanársegéd
G. Vargha :Évatamársegéd
Kabai János tudományos munkatárs
dr. Rohrsetzer Sándor tudományos munkatárs
Györgyi Sándorné tudományos segédmunkatárs
Bajmóczi Mária önálló laboráns
Czender Istvánné önálló laboráns
Mosonyi Gézáné laboráns
Paulovics Józsefné laboráns
B. Szűcs Sándor laboráns
Beck Gyula segédlaboráns
Terényi Mária segédlaboráns
Kántor István műszerész
Bánsági" Emil főgépész
Huber Lászlóné könyvtáros
Beszédes Károlyné előadó
Varga Pálné adminisztratív ügyintéző, fordító
Kéri Sándorné kapus, telefonkezelő
Gáli Jánosné takarítónő
Mészáros Károlyné hivatalsegéd
Pajor Jánosné takarítónőPONMLKJIHGFEDCBA

I I .

Buzágh Aladár:

Kolloidkémia és kolloidtechnológia; IV. éves vegyész hallggtók
számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 5 óra.

Üzemlátogatás; IV. és V. éves vegyész hallgatók számára,MLKJIHGFEDCBA1 -1 1 .

félév heti 4 óra (Udvarhelyi Katalin, Tar Ildikó, Kőrös Endréné,
Vargha Eva).

Kolloidkémiai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók számára; II.
félév heti 6 óra (Udvarhelyi Katalin, Tar Ildikó, Kőrös Endréné,
Vargha Eva) ; IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók számára,
II. félév heti 4 óra (Becker Istvánné, Kőrös Endréné).

Kolloídtechnológiaí gyakorlat; V. éves vegyész hallgatók számára,
I. félév heti 7 óra (Udvarhelyi Katalin, Tar Ildikó, Becker Ist-
vánné, Kőrös Endréné).

Kolloidkémiai szaklaboratórium; V. éves kolloid szakos vegyész
hallgatók számára, 1. félév heti 25 óra ,(Komáromy Istvánné,
Szántó Ferenc, Udvarhelyi Katalin, Kőrös Endréné), '

Komáromy Istvánné:

Kolloidika; IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók számára, I.
félév heti 3 óra.

Tar Ildikó:
A modern' mikroszkópia és alkalmazása a kémíában; ajánlott

koll., IV. éves vegyész és kémia-fizika szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra. '

Udvarhelyi Katalin:

Műanyagok; spec. koll., IV. éves kolloid szakos vegyész hallgatók
számára, ll, félév heti 4 óra,
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Műanyagvizsgálatok ; spec. koll., V. éves kolloid szakos vegyész
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Guba Ferenc mb. előadó:

Az ultracentrifuga és az elektronmikroszkóp használata; spec.
koll., V. éves kelleid szakos vegyész hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.

Ill.PONMLKJIHGFEDCBA

IV .

Buzágh A.: Untersuchumgen über die Adhasion. Annales Univ. Scierit.
Budapest. Sectio Chimica 1, 31~78, 1959.

Buzágh A.-Rolu:setzer S.: Der Einfluss des Gefrierens auf die AS2S3

Sole. Koll.-Z. 164, 107-111, 19'59.
Buzágh A.-Udvarhelyi K.-Edelényi J.: Über die fraktionierende Koagu-

lation der Phenol-Formaldehyd-Harze mit wasserrgen Elektrolyt-
lösungen III. Koll.-Z. 164, 13-17, 1959.

Buzágh A.-Udvarhelyi K.-Edelényi J.: Uber die f'raktionierende Koagu-
lation der Phenol-Formaldehyd-Harze mit wassertgen Elektrolyt-
Iösungen IV. KoU.-Z. 164, 18-22, 1959.

Szántó F.-Várkonyi B.-Csonka L.-Szerecz J.: Organofil bentonitok
előállítása és ipari felhasználása. Magyar Kémikusok Lapja 14,
3G6-390, 1959..

Udvarhelyi K.: Szabványok és vizsgálati módszerek. Műanyagzsebkönyv
(szerk. Kovács Lajos) II. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest
'1959, 581-689. p.

Udvarhelyi K.-Horkay F.-Györgyiné Edelényi J.: Újabb megfigyelé-
sek a fenolformaldehid savas kondenzáció területén. Magyar. Ké-
miai Folyóirat 65, 318-321, 1959.

Szerves Kémiai Intézet

1 . -"

dr. Bruckner Győző tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
kétszeres Kossuth-díjas .

dr. Müller Sándor egyetemi tanár,' akadémiai levelező tag, Kos-MLKJIHGFEDCBA
- s u th -d í ja s

dr. Kovács Kálmán docens, kandidátus
Karczag IvánJné dr. adjunktus
dr. Kucsman Arpád adjunktus
Lempert Károlyné dr. adjunktus
Medzihradszky Kálmán adjunktus
dr. Mészáros Miomir adjunktus
dr. Vajda Miklós adjunktus
dr. Kajtár Márton tariásegéd
Kajtár Mártonné tanársegéd
Kapovits István tanársegéd



dr. Kótaí András tanársegéd
dr. Körmendy Károly tanársegéd
dr. Vajda Tamás tanárseged
Császár János tudományos munkatárs
Medzihradszky Kálmánné tudományos munkatárs
dr. Szekerke Mária tudományos munkatárs
Kutassy Lászlóné tudományos segédmunkatárs
Gera János önálló laboráns
Terényi István önálló laboráns
Baki Jánosné laboráns
Faragó Andrásné laboráns
Fürst Lászlóné laboráns
Petik Ilona laboráns
Szabó Sándor laboráns
Petres Jolán segedlaboráns
Kristóf Irén könyvtáros
dr. Nyíri Ernő előadó
Fehér Istvánné adminisztratív ügyintéző
Lévai Gyuláné adminisztratív ügyintéző
Török Zoltán műszerész
Mersits Józsefné raktárkezelő
Kmetovics Jánosné hivatalsegéd
Berinkei Istvánné takarítónő
Korolmai Józsefné takarítónő
Orbán Mihályné takarítónő
Spilman Mihályné takarítónő,PONMLKJIHGFEDCBA

I I .

Bruckner G y ő z ő :

Szerves kémia; II. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti
5+ 1 óra (tantermi gyakorlat Kajtár Márton), II. félév heti 6
óra.

Szerves kémiai gyakorlat; Ill. éves vegyész hallgatók számára,
I-II. félév heti 14 óra (Vajda Miklós, Kapovits István, Kör-
mendy Károly, Vajda Tamás)'.

Szaklaboratórium; V. éves vegyész hallgatók számára, I. félév heti
20 óra (Karc zag Ivánné, .Kucsman Árpád, Lempert Károlyné).

M ü lle r S á n d o r :

Elméleti szerves kémia; V. éves szerves kémia szakos vegyész
hallgatók számára, I. félév heti 2 óra; IV. éves szerves kémia
szakos vegyész hallgatók számára,' II. félév heti 2 óra.

Szerves kémiai gyakorlat; Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 8 óra (Mészáros Miomir, Kótai And-
rás). .

K o v á c s K á lm á n :

Szerves kémia; II. éves biológia-kémia szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 4 óra; II. éves kémia-fizika szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 4 óra!
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Természetes' eredetű szénvegyületek kémiája; polypeptidek és fe-
hérjék; spec, koll., Ill-IV-V. éves vegyész hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.

Szerves kémiai gyakorlat; Ill. éves biológia-kémia szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 6 óra (Medzihradszky Kálmán,
Kajtár Márton, Kajtár Mártonné).

Mészáros Miomir:

Szerves kémiai metodika; V. éves szerves kémia szakos vegyész
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; IV. éves szerves kémia
szakos vegyész hallgatók .számára, II. félév heti 2 óra.

Clauder ottó mb. előadó:

Gyógyhatású szénvegyületek kémiája (ajánlott); IH-IV. éves ve-
gyész hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Ill.PONMLKJIHGFEDCBA

IV .

Brückner V.-Kajtár M.-Kucsman A.: .Über die Orientierung 'bis zum
hentigen Stand des Gebrauchs von Projektionsformeln und die
Sícherstellung íhrer Eindeutigkeit. Annales Univ. Scient. Budapest.
Sectio Chímíca 1, 13-32, 1959.

Bruckner V.-Medzihradszky K.-Kandel I.-Kandel M.: Beitráge zur
Ermittlung der Bindungsart von Glutamylresten in Polypeptiden.
Acta Chim. Hung. 21, 105-120, 1959.

Kovács K.-Kótai A.-Szabó 1.: Bakteriosztatikus hatású bázisos poly-
peptidszármazékok. Tuberkulózis 1959, 263.

Kovács K.-Vajda T.: A New Method for the Substitution of the Pyri-
dine Ring by Basic Reagents. Chem. and Ind, 1959, 259.

Körmendy K.: Zur Darstellung N-alkylierter Diacridyliumsalze. Acta
Chim. Hung. 21, 83-89, 1959.

Körmendy K.: Über die Reaktionen in Polyaminsvnthesen mit Phtalí-
minoalkylhaloiden 1. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Chi-
mica 1, 79-89, 1959.

Lempert K.-Breuer J.-Lempert-Sréter M.: Hydantoine, Thiohydantoine,
Glykocyamidine Ill. Uber die Orientierung bei der Monobenzylie-
rung des 5,5-Diphenyl-glykocyamidins. Chem. Ber. 92, 235-240,
1959.

Lernpert K.-Lempert-Sréter M.-Pataky I.-Pfeifer K.: Hidantoinok,
tiohidantoinok, glikociamidinok I. Magyar Kémiai Folyóirat 65,
107-110, 1959.

Lernpert K.-Breuer J.-Lempert-Sréter M.-Pataky' I.-Pfeifer K.: Hi-
dantoinok, tiohidantoinok, glikociamidinok II. Magyar Kémiai Fo-
lyóirat 65, 1l0~113, 1959,

Lernpert I{.-Breuer 'J.-Lempert-Sréter M.: Hidantoinok, tiohídantoí-
nok, glikociamidinok Ill. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 142-145,
1959.
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Lernpert-SréterPONMLKJIHGFEDCBAM .-L em p e r t K .: Űber die Spaltung des N-(fJ. fl. fl.-
'I'rífluoráthylj-p-tosylerrrídsMLKJIHGFEDCBAu :n d des N-(p-Tooyl)-phenocylamins
mit Ammoniak. Acta Chim. Hung. 2 1 , 89-90, 1959.

L em p e r t K .-L em p e r t -S r é t e r M .: Über die Orientierung bei der Kcnden-
sation von Benzil mit monosubstituierten Guanidinen. Experientia
X V /l l , 412-414, 1959. .

S á r y B .- 8 z c k e r k e M .-8 ip o s J.~Less F .: Umtersuehumg d e s Aze~(ylde-
rungsprozesses bei normalen Individuen sowie an essentieller
Hypertonie und an Krankheiten anderen Ursprungs Leidenden.
Wiener Ztschr. f. inn. Med. 4 0 , 313-316, 1959.

S z e k e r k e M .-C s á s z á r J .: Über die Reaktionsbereitschaft von Carbodiimi-
den mit prima ren Aminen. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio
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S c h u le k Elemért

Altalános kémia; 1. éves gyógyszerész hallgatók számára, 1. félév
heti 5 óra.

Szervetlen kémia; 1. éves gyógyszerész hallgatók számára, II. fél-
év heti 5 óra.

Kvantitatív kémiai analízis; II. éves vegyész- és gyógyszerész
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Gyógyszerek és gyógyszerül használt szerves vegyületek analízise;
IV. éves gyógyszerész hallgatók számára,' 1-11. félév heti 2 óra
(vegyész hallgatók számára ajánlott).

Preparatív kémiai gyakorlat; 1. éves gyógyszerész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 7 óra (Laszlovszky József, Barcza Lajos, Fe-
hér Magda, Perl Miklósné, Ladányí László),

Kvalitatív kémiai analízis gyakorlat; 1. éves gyógyszerész hallga-
tók számára, II. félév heti 9 óra (Laszlovszky József, Barcza
Lajos, Fehér Magda, Perl Miklósné, Remport Istvánné); II. éves
kémia-fizika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 8 óra (Pais
István, Remport István); II. éves biológia-kémia szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 7 óra (pais István, Pataki László),

Kvantitatív kémiai analízis gyakorlat; II. éves vegyész hallgatók
számára, 1. félév heti 9 óra, II. félév heti 10 óra (Krausz Imre,
Szabó Zoltán, Farsang György); II. éves gyógyszerész hallgatók
számára, 1. félév heti 9 óra, II. félév heti 8 óra (Szakács Ottó,
Hollós Jenőné, Endrői Györgyné, Kéthelyi József); II. éves ké-
mia-fizika szakos hallgatók számára, II. félév heti 10 óra (Pais
István, Remport István); II. éves biológia-kémia szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 9 óra (País István, Pataki László); II.
éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 5 óra (Balázs Lo-MLKJIHGFEDCBA

rá n d ) , .

Szaklaboratóriumi gyakorlat; V. éves szervetlen kémia szakos ve-
gyész hallgatók számára, 1. félév heti 25 óra.
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Gyakorlatok a kémiai elemzés fizikai-kémiai mérőmódszereiból és
színképelemzésből; ajánlott, vegyész hallgatók számára, 1. félév
heti 10 óra (Pungor Ernő; Török Tibor).

Gyakorlatok a kémiai elemzés fizikai-kémiai mérőmódszereiből;
, ajánlott, gyógyszerész hallgatók számára, 1. félév heti 6 óra

(Pungor Ernő}.
Kőzetanalitikai gyakorlat, ajánlott, geológus hallgatók számára,

I. félév heti 20 óra (Zapp Erika).
Gyógyszeranalitikai gyakorlat; ajánlott, IV. éves gyógyszerész

hallgatók számára, IL félév heti 6 óra.
Analitikai gyakorlat; vegyész hallgató diákkörí tagok számára,

I. félév heti 4 óra, II. félév heti 5 ora; gyógyszerész hallgató
diákköri tagok számára, 1. félév heti 3 óra.

Analitikai kémiai gyakorlat; ajánlott, II. éves gyógyszerész hall-
gatók számára, II. félév heti 3 óra.

Pungor Ernő:
Fizikai-kémiai analitikai mérőmódszerek ; spec. koll., gyógyszerész

hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra; V. éves vegyész hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra; IV. éves, SZervetlen kémia
szakos vegyész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Török Tibor:
Színképelemzés ; spec. koll., V. éves vegyész hallgatók számára, r.

félév heti 1 óra; IV. éves szervetlen kémia szakos vegyész hall-
gat-ók számára, II. félév heti 2 óra.

Kőrös Endre:
Komplexometria; spec. koll., vegyész- és gyógyszerész hallgatók

számára, 1. félév heti 1 óra.
Radioaktív ízotópok alkalmazása a míkrokémiában; spec. koll.,

vegyész hallgatók számára, 1. .félév heti 1 óra.

Krausz Imre:
Kromatográfiás módszerek ; spec. koll., vegyész- és gyógyszerész

hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Technológiai elemzési módszerek; spec. koll., vegyész hallgatók

számára, I. félév heti 1 óra, _.'

Laszlovszky József:

Kvalítatív \kémiai analízís: r. éves gyógyszerész ihal1ga'tók számára,
II. félév heti 3 óra.

Pais István:

Kvalitatív kémiai analízis; II. éves kémia-fizika és biológta-kémia
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.MLKJIHGFEDCBA

K v a n t ita t ív kémiai analízis; II. éves kémía-fízüoa é s iboiológia-'ké!mda
szakos iha11gatók számára, II. félév heti 2 óra.

A kémia tanításának módszertana; IV. éves biológia-kémia szakos
hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.

Kémiai előadási kísérletek; gyakorlat IV. éves biológia-kémia sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 8 óra (Balázs Loránd),
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Zapp Erika:

Kvantitatív kémiai analízis; II. éves geológus hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.

Kőzetelemző kémiai módszerek; spec. koll., IV. éves geológus ha11-.
gatók számára, II. félév heti 2 óra.

Ill.PONMLKJIHGFEDCBA

IV .

Barcza L.: Adatok a komplexon-III-rriérőoldat faktorának meghatározá-
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Barcza L.--KőrÖ$ E.: EDTA titration of vbismuth and heavy metals in
• the presence of each other. Chemist-Analyst 48, 94-95, 1959.

Burger K.:· Szebellédy László a coulometriás analitikai eljárás megte-
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Kémiai Folyóirat 65, 204-206, 195!). '
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Pharm. Hung, 29, 241-245, 1959. .
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Lányiné Konkoly-Thege I.-Pungor E.-Schulek E.: A koncentrácíó be-
folyása gyógyszerül is használt anyagok fajlagos forgatóképessé-
gére. Acta Pharm. Hung. 29, 193-204, 1959.

Maros L.-Kőrös Eo-Fehér I.-Schulek E.: Kicserélődési reakciók vizs-
gálata S35 radióaktív kénizotóppal II. Újabb adatok a ditionit
szerkezetvízsgálatához. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 58-62, 1959.

Maros L.-Schulek E.: Beitráge zur Analytik der 1,2 Glykole und der
Polyoxyverbindungen 1.. Unmittelbare jodometrische Bestimmung
von Aethylenglykol, Glycerin bzw. Mannit über den aus diesen
Verbindungen durch Oxydation míttels Perjodats entstandenen
Formaldehyd. Acta Chim. Hung. 20, 359-364, 1959.

Maros L.-Schulek E.: Beitrage zur Analytik der 1,2 Glykole und der
Polyoxyverbindungen lU. Unmittelbare jodometrische Bestím-
mung der Glukose über die wáhrend einer Perjodatoxydation
entstandenen Aldehyde. Acta Chim, Hung, 21, 91-96, 1959,

17 Egyetemi J!:rtesitő 1959/60, 257



Maros L.-Schulek E.: Adatok az 1,2-glikolok és a poloxívegyületek ana-
Iitikájához 1. Etilénglikol, glicerin és mannit közvetlen jodometriás
meghatározása a perjodátos oxidáció során keletkező formaldehi-
den keresztül. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 361-363, 1959.

Pais 1.: A vanádium észterifikációs dúsításáról. Magyar Kémiai Folyó-
irat 65, 276-278, 1959.

Pungor E.: Die Hochfrequenztitration und deren Anwendungsrnöglich-
keiten. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Chíraica 1, 127-
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Pungor E.: Lángfotometria .:Az alapelvek és a méréstechnika újabb ala-
kulása. Magyar Tud. Akadémia VII. Oszt. Közl. 12, 225-240, 1959.

Pungor E.: Plamenna fotometrie. Vesmir 38, 298-300, 1959.
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nidkomplexeinek vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat 65. 301-
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Pungor E.-~urger K.-8chulek E.: Investigation of the halide complexes
of interhalogene compounds. Acta Phys. et Chem. Szeged 4. 34-
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Pungor E.-Iiányiné Konkoly~Thege 1.: Flammenphotometrische Bestim-
mung Ideiner Strontiummengen neben viel Calcium und Barium.
Mikrochim. Acta 1959, 712-719.

Pungor E.-Lál}yiné Konkoly-Thege 1.: Kísmennyiségű stroncium láng-
fotometriás meghatározása sok kalciumés bárium mellett. Magyar
Kémiai Folyóirat 65. 466-468, 1959.

Pungor E.-Schulek E.: Untersuchungen auf dem Gebiete der Adsorp-
tionserscheinungen. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Che-
mica 1, 109-126, 1959.

Pungor E.-Zapp E.: Beitráge zur Hochfrequenztitration des Aluminiums.
Z. anal. Ch. 171, 161-172, 1959.

Pungor E.-Zapp E.: Alumíniumtartalom gyors- meghatározása nagy-
frekvenciás titrálással. Magyar Kémiai Folyóirat 65, 436-439,
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Schulek E.: A gyógyszervizsgálat újabb irányai. Gyógyszerészet 3, 441-
443, 1959.

Schulek E.-Barcza L.: Kismennyiségű arzén és antimón meghatározása
szulfidos érc ekben és ásványokban. Magyar Tud. Akadémia VII.
Oszt. Közl. 11, 349-358, 1959.

Schulek E.-Barcza L.: Adatok a szelén és a szelénvegyületek kémiájá-
hoz II-IV. II. Újabb adatok a szelenocianid -jodometrlás mérésé-
hez. UI. A szele nit míkromeghatározása brómciánon keresztül.
IV. Kismennyiségű szelenit kímutatása és meghatározása szelenát
mellett. Magyar Tud; Akadémia VII. Oszt. Közl. 12, 183-193, 1959.

Schulek E.-Barcza L.: Contributions to the chemistry of selenium and
seleniumcompounds II. The iodometric determination of seleno-
cyanide, Talanta 3, 23-26, 1959.
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Schulek E.-Barcza L.: Contributions to the chemistry of seleriium and
seleníumcompounds Ill. Microdetermination of selenite through
bromocyanogen, Talanta 3, 27-30, 1959.

Schulek E.-Barcza L.: Contributions to the chemistry of selenium and
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Funkenzonen und eine neue Methode zur Kohlenstoffbestimmung
der Stalile. Rev. Univ. des Mines, 15, 275-278, 19"59.

Weszprémi B.-Török T.: Über die spektralanalytische Bestimmung des
Bors in Aluminium. Acta Chim.MLKJIHGFEDCBAH u n g . 1 9 , 357-361, 1959.

Zimmer K.: Über den Abfunkeffekt bei Aluminiumlegierungen. Rev.
Univ .: des Mines 15, 366-369, 1959.

Zimmer K.: A leszikrázási hatás vizsgálata Mg-tartalmú alumínium-
ötvözeteken. Kandidátusí értekezés, megvédve 1959.

Zimmer K.-Török T.: A leszikrázási hatás vizsgálata I-V. Magyar
Tud. Akadémia VII. Oszt. Közl. 12, 285-297, 299-314, 405-413,
415-421 és 423-4.30, 1959.

Zimmer K.-Török T.: A kisülési lC'ár elektromos paramétereinek befo-
. lyása a magnézium leszikrázási és kiértékelő görbéjére. Magyar
Kémiai Folyóirat 65, 478-481, 1959.

Kémiai Tanszékek tJvegtechnikai Műhelye

Bucsek Henrik főműhelyvezető
Gerlicze Aladár vezető technikus

. Ágh István tanszéki mechanikus
Fehér Sándor tanszéki mechanikus

Alkalmazott Növénytani és Szövetfejlődéstani Intézet

1.
dr. Sárkány Sándor 'tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok

doktora
dr. Frádvalszky Loránd adjunktus
dr. Stieber József adjunktus, kandidátus
Verzár Rezsőné dr. adjunktus
Baranyai Elemérné dr. tanársegéd
dr. Dános Béla tanársegéd
Gracza Péter tanársegéd
Kormány Lászlóné tanársegéd
Michels Antalné tanársegéd
Nagy Tiborné tudományos munkatárs (második állás)
Farkas Gáborné dr. tudományos segédmunkatárs
Marosvári Ervin előadó
Borsányi Adámné tanszéki főmunkaerő
özv. Rosenberg Elekné tanszéki munkaerő
Kóbory Gyuláné kutatási munkaerő

- Beviz Ferencné takarítónő
Gelle Józsefné takarítónő
Kardos Antalné takarítónő

Sárkány Sáridor:

Növényszervezettan ; I. éves biológia-kémia és biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 3 óra.
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Növényszervezettaní gyakorlat; 1. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók négy-négy csoportja számára, 1-11.
félév heti 4-4 óra.

, Növénytan; 1. éves gyógyszerész hallgatók számára, I-II. félév
heti 3 óra. .

Növénytani gyakorlat; 1. éves gyógyszerész hallgatók nyolc cso-
portja számára, 1. félév heti 3-3 óra, II. félév heti 4-4 óra;
II. éves gyógyszerész hallgatók nyolc csoportja számára, 1-11.
félév heti 2-2 óra.

Haladók gyakorlata; Ill-IV. éves hallgatók és doktoranduszok
számára, 1-11. félév heti 10-10 óra.

Szaklaboratórium; felsőbb éves hallgatók számára, II. félév heti
6 óra.

FridvaIszky Loránd:

A növényi mikrotechnika elrnéléti alapjai, gyakorlattal; Ill. éves
biológus hallgatók és doktoranduszok számára, 1-11. félév heti
4-4 ·óra.

A mikroszkóp és mikroszkópos vizsgálómódszerek; Ill. éves bioló-
gus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Stieber József:

A xylotomia elméleti. alapjai, gyakorlattal; felsőbb éves hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2-2 óra. .MLKJIHGFEDCBA

/

Ill.PONMLKJIHGFEDCBA

IV .

FridvaIszky L.-Lovas B.: Light and electron-mícroscopic ínvestlgatíon
on the cell wall in Characeae. Acta Biologica H u n g , Suppl. 3, 32,
1959.

8árkány 8.: The forrnation of the so-called "mferior" ovary in the Um-
belliferae, aceording to histogenetical examinations. Acta Biolo-

. gica H u n g , Suppl. 3, 31, 1959. .
Sárkány 8.: Histogenesis of the flower in the Umbelliferae and the so-

called "inferior" ovary, IX. International Botanicai Congress, Vo-
lume II, Abstracts, 342-343, Montreal 1959. -

Sárkány 8.: Beszámoló a vácrátóti növényanatómiai konferenciáról. Bot.
Közl. 48, 150-152, 1959.

Sárkány 8.-8árkány-Kis I.-Dános B.-Farkas-RiedeI L.: Studien über
Papaver-somníferum L. und Selektionsversuche von Mohnsorten
mit grösserer Leistungsfáhigkeit für Morphin- und Samenertrag.
Acta Botaníca Hung, 5, 97-202, 1959. ,

Sárkány 8.-Dános B.-8. Kiss 1.: Studien über Heterosiswirkung an
Mohnhybriden. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Biologica
II, 212-237, 1959.

8árkány 8.-8tieber J.: Untersuchungen über die quantitativ-ökologísche
Xylotomie von Fagus silvatica. Annales Univ. Scient. Budapest.
Sectio Bíologica, II. 239-254, 1959,
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Stieber J.: Basic principles of a new automatic analyser in plant hísto-
logy. Acta Biologica Hung, Suppl. 3, 32, 1959.

Verzárné Petri G.: A hazai termesztésben szereplő Datura "metel L."
szisztematikai vonatkozásai és hatóanyag-termelékenységi vizs-
gálata. Gyógyszerészet 3, 378-386, 1959. -

Alsógödi Biológiai Allomás

Maróti Mihály docens, kandidátus, mb. igazgató - (lásd: Növény-
élettani Intézet)

Haneke Pál tanszéki főmunkaerő
Szalkai Pál gondnok
Mogyorós József szakmunkás
Bója István betanított munkás
özv. Lónich Andrásné betanított munkás

• Szalkai Pálné kapus

Allatrend~zertani Intézet

1.
dr. Dudich Endre tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező

tag, Kossuth-díjas
dr. Loksa Imre adjunktus, kandidátus
Gere Géza tanársegéd
Kertész György tanársegéd
dr. Balogh János tudományos kutató, osztályvezető, a tudományok

doktora -
Andrássy István tudományos kutató, kandidátus
Zicsi András tudományos kutató
Szombathelyi 'Lászlóné tudományos munkaerő
Tholt Gáspárné tudományos munkaerő
dr. Valentin attó előadó

_Varga József laboráns
Józsa Józsefné hivatalsegéd

Magyar Dunakutatö Allomás

dr. Maucha Rezső akadémikus
Berczik Árpád tudományos kutató, kandidátus
Tamás Ferencné Dvihally Zsuzsa tudományos kutató
Tóth János tudományos kutató
Varga Ernőné tudományos segédkutató
Krascsenics Margit tudományos munkaerőPONMLKJIHGFEDCBA

I I .

Dudich Endre:

Fejlődéstörténeti állatrendszertan; II. éves biológus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 3 óra; Ill. éves biológus
hallgatók számára, 1, félév heti ~ óra,



Állatrendszertani gyakorlat; II. éves biológus hallgatók számára,
II. félév heti 4 óra; Ill. éves biológus hallgatók számára, 1. fél-
év heti 4 óra.

Állatföldrajz; IV. éves biológus hallgatók számára, 1. félév heti
3 óra,I1. félév heti 2 óra.

Loksa Imre:

Az Ízeltlábúak rendszere 1. A rovarok rendszere; ajánlott, II-IV.
éves biológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Gere Géza:

Állatgyűjtés és muzeológia; ajánlott, II-IV. éves biológus hall-
gatók számára, 1"':"'11.félév heti 2 óra.

Kertész György:

A rákok rendszere; ajánlott, II-IV. éves biológus hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

Balogh János:

.Szakírodalmf gyakorlat; IV. éves egyszakos biológus hallgatók szá-
mára,MLKJIHGFEDCBAI -p . félév heti 4 óra.

Szelényi Gusztáv mb. előadó:

Alkalmazott rovartan; IV. éves egyszakos biológus hallgatók szá-
mára, 1-I1. félév heti 3 óra.

Ill.

IV.

Andrássy I.: Nematoden aus der Tropfsteinhöhle "BaradIa" bei Aggtelek.
Acta Zoologica H u n g , IV, 253-277, 1959. - Bíospeol. Hung. 1.

Andrássy 1.: Die Mundhőhlentypen der Mononchiden und der Schlüssel
t der Mylonchulus-Arten (Nematoda), Opuscula Zoo1. Ill, 1, 3-12,

1959.
Andrássy 1.: Dorylaimus holdemani n. sp. eine neue Nernatoden-Art aus

Bulgarien. Opuscula Zoo1. Ill, 1, 13-17, 1959.
Andrássy 1.: Freilebende Nernatoden aus Rumánien. Annales Univ.

Scient, Budapest. Sectio Biologica II; 3-27, 1959.
Andrássy 1.: Weitere Nernatoden aus der Tropfsteinhöhle "BaradIa".

Acta Zoologica Hung. V, 1-6, 1959. - Biospeol, Hung, V.
Andrássy 1.: Taxonomische Ubersieht der Dorylaimen (Nematoda) 1.

- Acta Zoologica H u n g , V, 191-240, 1959.
Andrássy I.: Neubenennungen eíníger hemonyrnen Nematoden-Gattun-

gen. Nematologica IV, 223-226, 1959.
Balogh J.: Macrocheliden aus Bulgarien (Acari Mesost.), Acta Ent. Mus.

Nat. Pragae 32, 247-256, 1958. .
Balogh J.: Neue Ortbatiden aus Ung arn (Acari). Annales Univ. Scíent,

Budapest. Sectio Biologica II, 2g-?5, 1959,

264



Balogh J.: Some Oribatid mites from Eastern Africa. Acta Zoologica
Hung. V, 13-32, 1959.

Balogh J.: On the preparation and observatíon of Oríbatíds. Acta Zoo-
log icaMLKJIHGFEDCBAH u n g , V, 241-253, 1959.

Berczik A.: Beltrag zur Kenntnis der Chironomidenfauna des toten
"I'heissarmes bei Szajol (Ungarn), Opuscula Zool. Ill, 1, 19-22,
1959. ,

Berczik A.:. Chironomidenlarven aus dem Gebiete' des Gran-Flusses.
(Tschechoslowakeí), Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Bio-
logica II, 43-49, 1959.

-Dudích E.: A magyar állatnevek szabatesságának kérdés éhez. A termé-
szettudományok tanítása 1959, 3, 5:3-56. . -

Dudich E.: Abarlangbiológia és problémái. Magyar Tud. Akadémia
Biol. Csop, Közl. 3, 323-357, 1959. - Biospeol. Hung, VII.

Dudich E.: Elnöki megnyitó. Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató,
1959. szept. 5-8.

Dudich E.-Kol E.: Kurzbericht über die Ergebnisse der biologischen
Donatiforschung . in Ungarn bis 1957. Acta Zoologica Hung, V,
331-339, 1959. - Danubialia Hung. 1.

DvihaIly Zs.: Optikai vizsgálatok a váci Duna-ág alsógödí szakaszán.
Hidrol. Közl. 39, 357-364, 1959. - Danubialia H u n g , II.

Gere G.: Beobachtungen über die Entwicklung des Protracheoniscus
amoenus C. L. Koch in Freiland. Opuscula Zool. Ill, 1, 29-36,
1959.

Gere G.: The inner division and scope of tasks of biocenology. Annales
Univ. Scient. Budapest. Sectio Biologica II, 95-100, 1959.

Loksa 1.: Ein Brachvdesmus- (Diplopoda) Fossil aus der Glazialzeit U n -

garns. Acta Zoologíca Hung, IV, 369-374, 1959. - Bíospeol.
H u n g , II. .

Loksa 1.: Quantitative zoocönologísche Untersuchungen in den Wáldern
des Donau-Deltas, Acta Zoologica Hung, IV; 375-391, 1959;

Loksa 1.: Das Vorkommen einer neu en Höhlen collembola (Folsomia an-
tricola sp. n.) und von Folsomia multiseta Stach in Ungarn. Opus-
cula Zool. Ill, 37-42, 1959.

Loksa 1.: A Mezőföld állatföldrajzi vonatkozásai, állatvilágának érdeke-
sebb tagjai. In Adám-c-Mzirisi-c-Szilárd: A Mezőföld természeti
földrajza, Budapest 1959, 385-393. p.

Zicsi A.: Beitrag zur geographischen Verbreitung und Ökologie von Allo-
lobophora Antipai (Michaelsen) 1891. Annales Univ. Scient. Buda-
pest. Sectio Biologica II, 283-292, 1959.

Zicsi .A.: Faunistisch-systematische und ökologísche Studien über die
Regenwürmer Ungarns 1. Acta Zoologica Hung. V, 165-189, 1959.

Zicsi A.: Faunistisch-systematísche und ökologische Studien über die
Regenwürmer Ungarns II. Acta Zoologica Hung, V, 401-;-447, 1959.

Általános Állattani és Összehasonlító Bonctani Intézet

1.
dr. Mödlínger Gusztáv tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Mödlinger Gusztávné dr.Odorfer· Magdolna adjunktus
Kiss Ferencné tanársegéd
Kondícs Lajos tanárseged

2 6 5



Kovács János tanársegéd
Kurcz Mihály tanársegéd
Vigh Józsefné tanársegéd
Vitéz Gáborné tanársegéd
Gömbös József önálló laboráns
Kemény András laboráns
'K1OOhnerJózseímé laJbo:náns
Szeőke Istvánné laboráns
Láczay Szabó Tiborné adminisztratív ügyintéző
Farkas Mihály hivatalsegéd
Koszó Sándorné hivatalsegéd

II.

Mödlinger Gusztáv:

Allatélettan; JII. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakos
hallgatók számára; I-II. félév heti 4 óra.

Emberanatómía; II. éves biológia-kémia és biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Allatélettaní gyakorlat; Ill. éves biológia-kémia és biológia-föld-
rajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti
3 óra (Kíss Ferencné, Kurcz Mihály).

Emberanatómiai demonstráció; II. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra (Kondics
Lajos).

M. Odorfer Magdolna:

Összehasonlító állatszervezettan; 1. éves biológia-kémia és bioló-
gia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II.
félév heti 3 óra; II. éves biológia-kémia és biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.

Összehasonlító állatszervezettani gyakorlat; I. éves biológia-kémia
és biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3
óra, II. félév heti 4 óra (Vigh Józsefné, Vitéz Gáborné); II. éves
biológia-kémia és biológia-földrajz szakos hallgatók számára,
I. félév heti 3 óra (Kondi cs Lajos).

Fejezetek az. összehasonlító hístophysiologia és mikromorphologia
köréből; spec. koll., Ill-IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Márkus József ,mb. előadó:

Az állattenyésztés alapjai; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.

Ill.

Kurcz Mihály-Kiss Ferencné: Összehasonlító élettani gyakorlatok. Egye-
temi jegyzet, 90 p.PONMLKJIHGFEDCBA

IV .

Kovács J.: Diurnal ch anges in the interstitial cells of the testicles of ~l-
bino mice. Acta Biologica Hung, 1 0 , 69'-76, 19l)9,
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Kurcz M.: Vergleichende Untersuchung der spontanen Aktívitlit von Al-
bino- und Wanderrátten. Acta Physíologíca Hung. Suppl. 16, 41,
1959.

Mödlinger G.-Kondics L.-Kovács J.-KurczMLKJIHGFEDCBAM .-M . Odorfer M .: Diurnal
rythm in the endocrine organs of white mice. Acta Biologica Hung.
Suppl. 2, 38, 1958.

,,M. Odorfer M.: Hístophysiological diurnal rhythm studies on the supra-
opti c and paraventícular nuclei of albino mice. Acta Biologica
H u n g , Suppl. 3, 42-43, 1959.

;\svány-Kőzettani Intézet'

I.

•

1. Kőzettall-Geokémiai Tanszék

dr. Szádeczky-Kardoss Elemér tanszékvezetö egyetemi tanáe, aka-
démikus, kétszeres Kossuth-díjas, az Asvány-Kőzettani Intézet
vezetője

Székyné dr. Fux Vilma docens, kandidátus
Kubovics Imre adjunktus
Pécsiné Donáth Éva adjunktus
Kliburszky Béla tudományos munkatárs (második állás)
Heiler Valéria műszakí rajzoló
Kelemen Sándorné adminisztratív ügyintéző
Visolyí Ferencné tanszéki főmunkaerő
Baumann József laboráns
Szila si István laboráns
Kovács Dénesné takarítónő

\

2. Asványtani Tanszék

dr. Sztrókay Kálmán Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora

dr. Kiss János adjunktus
Vörös István tanársegéd
Györe Gézáné tanszéki munkaerő
Haszele Ferenc laboráns
Molnár József tanszéki mechanikus
Proszta Sándorné takarítónő (félállás)

1. Kőzettan - Geokémiai Tanszék

II.
Szádeczky-Kardoss Elemér:

Kőzettan; II. éves geológus hallgatók számára, I-II. félév heti
4 óra.

Kőzettani gyakorlat; II. éves geológus hallgatók számára, I-II.
félév heti 4 óra (Kubovics Imre).

Geokémia;IV. éves geológus hallgatók számára, I-II. félév heti
3 óra, '
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Önálló földtani foglalkozás; V. éves geológus hallgatók számára;
1. félév heti 30 óra (Székyné Fux Vilma).

Székyné Fux Vilma:

Ásvány tan; Ill. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti 5
óra; II. ~ves vegyész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Ásványtani gyakorlat; Ill. éves vegyész hallgatók számára, 1. fél-
év heti 2 óra (Pécsiné Donáth Éva); II. éves vegyész hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra (Pécsiné Donáth Éva).

Kőzettan; 1. éves geofizikus hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Kőzettani gyakorlat; 1. éves geofizikus/ hallgatók számára, II. fél-

év heti 3 óra (Vörös István [Ásványtani Tanszék]).
Szakmai gyakorlat; IV. éves geológus hallgatók számára, 1. félév

heti 4 óra, II. félév 'heti 10 óra.

Kubovics Imre:
Asvány-kőzettan; 1. éves biológia-kémía szakos hallgatók szá-

mára, 1-11. félév heti 2 óra; 1. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; konzultáció a levelező ta-
gozat földrajz szakos hallgatói számára; I-II. félév heti 1 óra.

Pécsiné Donáth Éva:

Ásvány tan; 1. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév heti 3
óra.

Ásványtani gyakorlat; 1. éves geofizikus hallgatók számára, 1. fél-
év heti 3 óra (Vörös István [Asványtaní Tanszék]).

Asványhatározási gyakorlat; Ill. éves geológus hallgatók számára,
1. félév heti 6 óra.

Földvári Aladárné mb. előadó:

Radioaktív kormeghatározási módszerek ; felsőbb éves geológus
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Ill.

IV..

Pécsiné Donáth Éva-Pécsi M.: Elemző módszerek alkalmazása a geo-
morfológiai kutatásban. Földrajzi. Értesítő VilI, 166-178, 1959.

Szádeczky-Kardoss E.: Bemerkungen zu einer Arbeit von F. Leutwein
und K. Doerffel, Geologíe VilI, 131~148, 1959.

Szádeczky-Kardoss E.: O vlijanyii vmescsajuscsih porod na raszpregyele-
nyije elementov v .magmatítah. Geohimija redkih elementov v
szvjazi sz problemoj petrogenezisza. Akad. Nauk. SzSzSzR 1959,
85-95.

Szádeczky-Kardoss E.: A magmás kőzetek új ren::lszerének elvi alapjai.
Magyar Tud. Akadémia VI. Oszt. Közl. XXIII, 385-403, 1959.

Szádeczky-Kardoss E.: Magrna, volatiles and the crust of the Earth.
MTA Geokémiai Konf, Előzetes ki adv. 1, 1-10, 1959,
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Szadeczky-Kardoss ~.: On a p-t-c- rock system. MTA Geokémiai Konf.
Előzetes ki adv. 1, 10-16, 1959.

Szádeczky-Kardoss E.: A geneticai system of magmatic rocks. MTA Geo-
kémiai Konf. Előzetes ki adv. 1,. 17-=28, 1959.

Szádeczky-Kardoss E.: On 'the mechanism of magrnatic activity in the
Carpathian median mass. MTA Geokémiai Konf. Előzetes kiadv.
II, (II) 1-17, 1959.

Szádeczky-Kardoss E.: Der Neogen-Vulkanismus des Matragebírges.iM'I'A
. 'Geokémiai Konf. Előzetes ki adv. II, (VI) 1-13, 1959.

Szádeczky-Kardoss E.-Grasselly Gy.: On the present stage of develop-
ment of the potential concept in geochemístry. MTA Geokémiai
Konf. Előzetes kiadv, II, (XVIII) 1-13, 1959.

Szádeczky-Kardoss E.-Pantó G.-Székyné Fux V.: A preliminary pro-
position for developing a uniform nomenclature of magmatic
rocks. MTA Geokémiai Konf. Előzetes kiad. J, 62-69, 1959.

Szádeczky-Kardoss E.-Pesthy L.: Ein Verfahren zur exakten Auswer-
tung der Magmatík-Texturen. (Auszug.) MTA Geokémiai Konf.
Előzetes ki adv. II, (XVII) 1-5, 1959.

Székyné Fux V.: Szenesedett kovás fatörzs propilites piroxénandezitből.
Földtani Közl. 89, 310-312, 1959.

Székyné Fux V.-Pantó G.: Der .tertiáre Vulkanismus im Tokajergebirge.
MTA Geokémiai Konf. Előzetes kiadv. II, (VII) 1-13, 1959.

Székyné Fux V.-Scherf E.: Das Erzgebiet von Telkibánya. MTA Geo-
kémiai Konf. Előzetes kiadv. II, (X) 1--7, 1959.

Székyné Fux V.-Szepesi K.: The role of Ca(OHh in alkali soil forma-
tion. Acta Geologica 6, 153-171, 1959.

Székyné Fux V.-Szepesi K.: Az alföldi lösz szerepe a szikes talajkép-
ződésben. Földtani Közl. 89, 53-63, 1959.

2. Asványtani Tanszék

II.
Sztrókay Kálmán Imre:

Ásvány tan; 1. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti
5 óra.

Asványtani gyakorlat; 1. éves geológus hallgatók számára, 1-II.
félév heti 4 óra (Vörös István).

Ércföldtan; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.

Ércföldtani gyakorlat; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1. fél-
év heti 4 óra (Kiss János).

Kiss János:

Asvány-kőzettan ; 1. éves biológia-földrajz szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.

W.
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I

I V .

K i s s J , - V i r a g h K . : Urántartalmú- foszfátos kőzet a baiatonfelvidéki (Pé-
csely) triász összletben. Földtani Közl. 8 9 , 85-100, 1959.

S z t r ó k a y K . 1 . : The application of X-ray analysis to the study of me-
teorites. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Geologica l l , 117-
127, 1959.

S z t r ó k a y K . 1 . : Ásványtani megfigyelések az Aggteleki cseppkőbarlang-
ból. Földtani Közl. 89, 280-285, 1959.

S z t r ó k a y K . 1 . : Míneralogische Beobachtungen aus der Aggteleker Tropf-
. steinhőhle (Ungarn). Die Hőhle 1 0 , 50-56, Wien 1959.
S z t r ó k a y K . 1 . : Vendel M., A kőzetmeghatározás módszertana. Szerkesz-

.tés. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959. 1056 p.
S z t r ó k a y K . I . - T o l n a y V . - F i i l d v á r i n é V o g l M . - V a r s á n y i G . : The mine-

ralogical and chemical composition of carbonaceous meteorite
from Kaba, Hungary. MTA Geokémiai Konf. Előzetes ki adv. 1 ,

36-42, 1959.

• 1.

dr. Jendrassik Loránd egyetemi tudományos osztályvezető, kandi-
dátus

Bartha Tibor tudományos segédmunkatárs
Faiszt József tudományos segédmunkatárs
Tóth Istvánné laboráns

II.

Ill.

I V .

J e n d r a s s i k L . : Self-Regulation of Living Systerns and the Laws of ínor-
ganic equilibria. Acta Biologica Hung. Suppl. 3,37-38, 1959.

J e n d r a s s i k ' L . : Ein System der biologischen Wissenschaften. Annales
Univ. Scient. Budapest. Sectio Biologica I I , 123-134, 1959.

~
E m b e r t a n i I n t é z e t

1 .

dr. Bartucz Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok'
doktora

dr. Fehér Miklós adjunktus
Dezső Gyula akadémiai kutató
Tóth Pál laboráns
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Embertan; IV. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Emberszármazástan; IV. éves biológia-kémia és biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.

Bevezetés az embertani vízsgálatba; biológia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.

B a r t u c z L a j o s - F e h é r M i k l ó s :

Embertani gyakorlat; IV. éves biológia-kémia és biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti .1 óra.

F e h é r M i k l ó s :

Emberörökléstan; ajánlott, 1-11. félév heti 2 óra.

N e m e s k é r i J á n o s mb. előadó;

Bevezetés a történeti embertanba; ajánlott, 1-11. félév heti 2 óra.

Ill.

I V .

F ö l d r a j z i I n t é z e t

1 .

1 . T e r m é s z e t i F ö l d r a j z i T a n s z é k

dr. Bulla Béla tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag

dr. Pécsi Márton docens, kandidátus

dr. Székely András adjunktus
Miholics József tanársegéd
Nagy Józsefné Marcz Irma tanársegéd

•
2. Á l t a l á n o s G a z d a s á g f ö l d r a j z i T a n s z é k

dr. Mendöl Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus

dr. Antal Zoltán adjunktus
dr. Major Jenő adjunktus

dr. Boros Ferenc tudományos segédmunkatárs
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3. Regionális Földrajzi Tanszék

dr. Koch Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Dudás Gyula adjunktus
dr. Györkös Erzsébet adjunktus
Benedek Endréné tanársegéd
Cholnoky Jenőné könyvtáros
dr. Kuruc Andor rajzoló

Pásztor Béla laboráns
Puskás Imre segédlaboráns
Borsovai Istvánné adminisztratív ügyintéző

. Bruckner Sándorné takarítónő

1. Természeti Földrajzi Tanszék

II.
Bulla Béla:

Általános természeti földrajz; II. éves biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, I. félév heti 3 óra elmélet, 2 óra gyakorlat (Pé-
csi Márton, Nagy JÓzsefné),II. félév heti 5 óra elmélet, 2 óra
gyakorlat (Pécsi Márton, Miholics József).

Pécsi Márton:
Magyarország természeti földrajza ; Ill. éves biológia-földrajz sza-

kos hallgaták számára, 1. félév heti 3+1 Ó!M.

Természeti földrajzi szakszemímárrum; IV. éves biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.'

A Duna-völgy kialakulása és morfológiája; ajánlott, I-II. félév
heti 2 6ra.

Székely András:
Leír6 természeti földrajz; Ill. éves biológia-földrajz szakos hall-

gatók számára, 1. félév heti 1 óra gyakorlat; IV. éves biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra elmélet,
1 óra gyakorlat (Nagy József'né).

Miholics József:
A Szovjetunió természeti földrajza; Ill. éves biológia-földrajz sza-

kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Általános természeti földrajzi gyakorlat; II. éves biológia-földrajz

szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra. '
Földrajztanítási gyakorlat; IV. éves biológia-földrajz szakos hall-

gatók számána, II. félév heti 2 óra.

Nagy Józsefné:
Matematikai és csillagászati földrajz; 1. éves biológia-földrajz sza-

kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; a levelező tagozat
1. éves hallgatói számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Gróf Imre mb. előadó: I

A földrajz tanítása; IV. éves biológia-földrajz szakos hallgat6k
számára, II. félév heti 2 óra.
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Ill.

.f{uruc Andor mb. előadó:

Matematikai és csillagászati földrajzi gyakorlat; I. éves biológia-
földrajz szakos hallgatók három csoportja számára, 1-11. félév
heti 1-1 óra .•

Lászlóffy Woldemár mb. előadó:

Altalános hidrológia; ajánlott, 1. félév heti 2 óra.

IV.

Bulla B.: Humboldt és a földrajztudomány. Földrajzi Közl. 83,193-195,
1959.

Bulla B.: Alexander von Humboldt a tudós és .az ember. Földrajzi Zseb-
könyv XI, 3-9, 1959. '

Bulla B.: Megemlékezés Alexander VO!Il Humrboldt halálának 100 éves év-
fordulójáról. Magyar Tudomány IV, 17, 1959.

Bulla' B.: Előszó Pécsi Márton "A Dunavölgy kialakulása és felszínalak-
tana" című munkájához. Budapest 1959.

Bulla B.: Előszó Adám=-Marosi-e-Szilárd: "A Mezőföld természeti föld-
rajza" című rnunkájához. AkadéIIliÍlaiKiadó, Budapest 1959.

Nagy J.-né: Magyarország természeti földrajza számokban. Földrajzi
Zsebkönyv 1959..

PécSi M.: A magyarországi Dunavölgy kialakulása és felszínalaktana.
Földrajzi Monográfiák IH. Budapest, 1959. 345 'P.

Pécsi M: Budapest természeti földmjza.Budapest 1959. Szerkesztés és
"A peSti'isVkság arculata", továbbá (Szilárd Jenővel) "A (Budai hegy-
ség arcu ata" CÍmG fejezetek megírása,

Pécsi M.: Lásd Kőzettan-Geokémiai Tanszék IV.
Székely A.: Geomorfológiai tanulmányúton Romániában. Földrajzi Ér-

tesítő VIlI, 361-376, 1959.
Székely A.: Erdélyi vulkánikus hegységek geomorfológiai problémái.

Földrajzi Közl. 83, 235-263, 1959.
. Székely 1\.: Adám-Marosi-Szilárd: A Mezőf6ld természeti földrajza.

(Recenzió.) Földrajzi Értesítő VilI, 492-499, 1959. - Magyar Tu-
domány IV, 554-558, 1959.

Székely A.: Budapest természeti földrajza. (Recenzió.) Földrajzi Érte-
sítő VIlI, 383-387, 1959.

Székely A.: Tamasko Ödön: A Zempléni-hegység. (Recenzió.) Földrajzi
Közl. 83, 378-380, 1959.

Székely. A.: Budapest természeti képe. (Recenzió.) Magyar Tud. Aka-
démia II. Oszt. Közl. IX, 389-401, 1959,

Székely A.: Az Alpok nyulványai. Földrajztanítás 1959.
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2. Altalános Gazdaságföldrajzi Tanszék

Mendöl Tibor:
Altalános gazdasági. földrajz; II. éves biológia-földrajz szakos hall-

gatók számára, II. félév heti 5 óra. . ,
Altalános településföldrajz; ajánlott, 1-11. félév heti 2 óra.

Antal Zoltán:
Altalános gazdasági földrajzi gyakorlat; II. éves biológia-földrajz

szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Major Jenő:

Magyarország gazdasági földrajza; IV. éves biológia-földrajz és
földrajz-térképészet szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3
óra; Ill. éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára, II. fél-
év heti 4 óra.

Gyakorlat Magyarország gazdasági földrajzához; Ill. éves bioló-
gia-földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.

A földrajztudomány szemlélete; IV. éves biológia-földrajz és föld-
rajz-térképészet szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Ill.

IV.

Antal Z.: Magyarország vaskohászatának alapanyagellátása. Földrajzi
Közl. 83, 97-117, 1959. ,

Antal Z.: A kohászat történetének gazdaságföldrajzi vonatkozásai Ma-
gyarországon. Földrajzi Értesítő VIli, 201-218, 1959.

Antal Z.: Acéliparunk termelésének néhány gazdaságföldrajzi problé-
mája. Földrajzi Értesítő VIli, 433-439, 1959.

Antal Z.: Földgáz felhasználás a Lenin Kohászati Művekben. Földrajzi
Közl. 83, 391, 1959.

Major J.: Szempontok a faluépítési hagyományok kutatásának médsze-
réhez. Településtud. Közl. ll, 3-16, 1959.

3. Regionális Földrajzi Tanszék

II.

Koch Ferenc:
A tőkés országok gazdasági földrajza; IV. éves biológia-földrajz

szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; Ill. éves bio-
lógia-földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Dudás Gyula:
A népi demokratikus országok gazdasági földrajza ; IV. éves bioló-

gia-földrajz szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
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Leíró gazdasági földrajzi gyakorlat; IV. éves biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, 1 .félév heti 2 óra.

Györkös Erzsébet:

A Szovjetunió gazdasági földrajza; IV. éves biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; Ill. éves biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Földrajzi szakszeminárium; IV. éves biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Világföldrajz; IV. éves. kínai ösztöndíjas hallgatók számára, I-Il ..
félév heti 2 óra.

Benedek Endréné:

Regionális földrajzi gyakorlat; IV. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; Ill. éves biológia-föld-
rajz szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 1-1
óra.

Ill.

IV.

Földtani Intézet

1. Földtani Tanszék

1.
dr. Vadász Elemér tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus.vkét-

szeres Kossuth-díjas, a Földtani Intézet vezetője-
dr. Meísel János docens, kandidátus
dr. Kríván Pál adjunktus
Meisel Jánosné dr. adjunktus
Kaszap András tanársegéd
Oravecz János tudományos segédmunkatárs
Kilényi Istvánné könyvtáros
Bossányi Kálmánné tudományos főmunkaerő
Dezsényi Miklósné műszakí rajzoló
Klinda Lajos fényképész

.Andrásfalví Károly admímsztratív ügyintéző
Csepreghy Béla laboráns
Józsa István laboráns
Hloszka Jánosné hivatalsegéd

II.
Vadász Elemér:

Magyarország földtana; IV. éves geológus hallgatók számára, 1-I1 •.
félév heti 2 óra.
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Szakmai gyakorlat; IV. éves geológus hallgatók számára, 1. félév
heti 6 óra, II. félév heti 10 óra.

Meísel János:
Földtani térképezés; Ill. éves geológus hallgatók számára, I-I1.

félév heti 4 óra.

Kriván Pál:

Elemző földtan; II. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév
'heti 3 óra. .

Elemző földtani gyakorlat; II. éves geológus hallgatók számára,
I- II. félév heti 3 óra.

Szakmai gyakorlat; IV. éves geológus hallgatók számára,' 1. félév
heti 6 óta ..

Meisel Jánosné:
Földtörténet; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév

heti 3 Óra.
Földtörténet gyakorlat; Ill. éves geológus hallgatók számára, I-Il.

félév heti 3 óra.
Magyarország földtana gyakorlat; IV. éves geológus hallgatók szá-

mára, II. félév heti 2 óra. .
Szakmai gyakorlat; IV. éves geológus hallgatók iszárnára, 1. félév

heti 6 óra, II. félév heti 10 óra.

Kaszap András:
Mélyfúrásí anyagvizsgálat; IV. 'éves geológus hallgatók számára,

1-11. félév heti 3 óra.
Szakmai gyakorlat; IV. éves geológus hallgatók számára, 1. félév

.", heti 6 óra, II. félév heti 10 óra.

Majzon László mb. előadó:

Mikropaleontológia; Ill. és IV. éves geológus hallgatók számára,
1-11. félév heti 2-2 óra.

IV.

Kaszap A.: Dogger rétegek a Villányi hegységben. Földtani Közlöny 89,
262-269, 1959.

Kaszap A.: Brazília energiahelyzete. Földrajzi Közl. 83, 191,--192, 1959.
Kaszap A.: A felszínformáló erők működése 1957-ben. Földrajzi Közl.

83, 384-3'85, 1959.
Kaszap A.: Néhány szempont a latin nyelv oktatásához. Felsőokt.

Szemle VIlI, 182, 1959.
Kaszap A.: A nyersanyagkutatás helyzete Kínában. Bányászati Lapok

92, 513, 1959.
Kaszap A.:' Bancila Jon: Földtan._ (Recenzió.) Földtani Közlöny 89, 109-

HO, 1959.
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Kaszap A.: Nagy Lajos: A Román Népköztársaság földtana. (Recenzió.)
Földtani Közlöny 89, 190-191, 1959.

Kaszap A.: Vendel Miklós: A kőzetmeghatározás módszertana. (Recen-
zió.) Földtani Közlöny 89, 438, 1959.

Kaszap A.: Kőolajkutatás a Szovjetunió középázsiai területén. (Recenzió.)
Bányászati Lapok 92, 164, 1959.

Kilényi I.-né: A magyar földtani irodalom bibliográfiája 1958. Földtani
Közlöny 89, 209-220, 1959.

Kilényi I.-né: A földtani tudományok kezdetei Oroszországban. (Recen-
zió.) Földtani Közlöny 89, 333-337, 1959.

Kriván P.: Traces du. vo1canisme andésitique pleistocene supérieur (Ris-
sien) de la zone des Carpathes dans le profil de loess fondamental
de Paks. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Geologica II,
99-105, 1959.

Kriván P.: Mezozoós karsztosodási és karsztlefedési szakaszok, alsóbar-
torii sziklásparti jelenségek a Budai-hegységben. A szubgresszió
fogalma. Földtani Közlöny 89, 393-401, 1959.

Oravecz J.: Hazai Coccolithophorida vizsgálatokról. Földtani Közlöny 89,
428-430. 1959.

Vadász E.: Természettudományi reform törekvések 1919-ben. Magyar Tu-
domány IV, 193-199, 1959.

Vadász E.: Potonié Henry emlékezete. Földtani Közlöny 89, 107, 1959.
Vadász E.: A tanszékvezetés politikai tartalmáról. Felsőokt. Szemle VIlI,

529-531, 1959. •
Vadász E.: Tudomány történeti jegyzetek egy elkésett francia nekrológ

nyomán. Földtani Közlöny 89, 331-'-332, 1959.
Vadász E.: Fúrókagylónyomos kovásodott fa a Szovjetunióból. Földtani

Közlöny 89, 185-186, 1959.
Vadász E.: Andreánszky G.: Sarmatische Flora von Ungarn. (Recenzió.)

Földtani Közlöny 89, 439-441, 1959.
Vadász E.: Modell H.; Die 'I'ertiaren Najaden des ungarischen Beckens.

(Recenzió.) Földtani Közlöny 89, 441-442, 1959.

2. Alkalmazott Földtani Tanszék

1.
dr. Vitális Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok

doktora, Kossuth-díjas
Végh Sándorné dr. adjunktus, kandidátus
Puskás Pongrácné tanszéki munkaerő
Wesszely Istvármé hivatalsegéd

II.
Vitális Sándor:

Vízföldtan; IV. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra.

Kőszénföldtan; IV. éves geológus hallgatók számára, II. félév heti
3 óra. .

Bauxitföldtan; IV. éves geológus hallgatók számára, II. félév heti
1 óra,
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Anyagvizsgálati gyakorlat; IV. éves geológus hallgatók számára,
1. félév heti 6 óra, II. félév heti 10 óra.

Laboratóriumi gyakorlat; V. éves geológus hallgatók számára,!.
félév heti 30 óra.

Végh Sándorné:

Nemérces ásványi nyersanyag ok földtana; IV. éves geológus hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Anyagvizsgálati gyakorlat; IV.· éves geológus hallgatók számára,
1. félév heti :6 óra, II. félév.heti 10 óra. \

Laboratóriumi gyakorlat; V.. éves geológus hallgatók számára, I.
félév heti 30 óra.

Kertai G)'örgy mb. előadó:

Kőolajföldtan ; IV. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra ..

Szilvágyi Imre mb. előadó: I

Műszaki földtan; IV. éves geológus hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V .

\Tégh S.-né: Jen T, T. C.: Systematics and distribution of Pyrgulifera
Meek. (Recenzió.) Földtani Közlöny 89, 207-208, 1959.

Végh S.-né: Mosonyí S.-:-,PaPp F.: avrűs7J&ikiföldtan (Mérnökgeológia.) (Re-
cenzió.) Földtani Közlöny 89, 439, 1959.

Vitális S.: Mosonyi S.-Papp F.: Műszaki földtan (Mérnökgeológia),
Szerkesztés, Műszaki Kiadó, Budapest 1959.

Geofizikai Tanszék

dr. Egyed László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora, Kossuth-díjas

Stegena Lajos docens, kandidátus
Szemerédy Pál adjunktus
Balkay Bálint tanárseged

Bisztricsány Ede tudományos munkatárs,kandidátus
Forrás András tervező technikus.
Mailinger István tanszéki technikus
Horváth Istvánné adminisztratív ügyintéző

,Kaszanitzky Ferencné tanszéki. munkaerő
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Egyed László:

Altalános geofizika; III. éves geofizikus hallgatók számára, 1-11.

félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
Geofizikai alapismeretek; III. éves geológus hallgatók számára,

1-11. félév heti 3 óra.
Ageofizitkai értelmezések kérdései; spec. koll., IV. éves geológus

hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Stegena Lajos:
Gyakorlati fizika; III. éves geofizikus hallgatók számára, 1--11. fél-

év heti 4 óra- előadás, 4 óra gyakorlat.

Szemerédy Pál:
Fizika; 1. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra elő-

adás, 1 óra gyakorlat, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gya-
korlat.

Matematika; 1. éves biológia-kémia szakos hallgatók számára, I.
félév heti 3 óra.

Balkay Bálint:
Bevezetés a földtanba; 1. éves geológus hallgatók számára, 1. fél-

év heti 2 óra.
Matematika és ábrázoló geometria; 1. éves geológus hallgatók szá-

mára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
Földtan; 1. éves biológia-földrajz és biológia-kémia szakos hall-

gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Kőzetszerkezeti vízsgálatok; spec. koll., IV, éves geológus hallga-

tók számára, II. félév heti 2 óra.

L'Auné Ottó mb. előadó:
Geodézia; Ill. éves geofizikus hallgatók számára; I-il. félév heti

1 óra előadás, 3 óra gyakorlat.

-nl.
"

IV.

Balkay B.: Crustal structure below Hungary. Annales Univ. Scient. Bu-
dapest. Sectio Geologica II, 3-13, 1959.

Bisztricsán:y E.: On the determination of earthquake magnitudes. Anna-
les Univ. Scient. Budapest. Sectio GeologicaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I , '39-51, 1959.

Bisztricsány E.: On a new method of determining earthquake mag ni-
'tudes, Travaux scientifiques, Série A, Fasc. 20, 9-15, 1959.

Egyed L.: Die Amd€ll"Ungder Dimensíonen der Erde auf Grund paláo-
geographischer Daten und íhre geodatíschen Konsequenzen. Acta
Technica Hung, XXIII, 243-248, 1959.

Eg~'ed L.: Zsugorodás, tágulás vagy magmaáramlások? Földrajzi Közl.
V~I. 1-'-20, 1959. .



Egyed L.: On the on gm of terrestrial heat flow. Annales Univ. Scient.
Budapest. Sectio Geologíca II, 89-92, 1959.

Egyed L.: A gravitációs mérések fejlődése. Fizikai Szemle IX, 291-295,
1959.

Szemerédy P.: On the magnetoelastrc properties of the Earth's crust.
Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Geologica II, 107-115,
1959.

II.

n[eteorológiai Intézet

1.
dr. Dési Frigyes tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Dobosi Zoltán docens, kandidátus
Erdős László tanársegéd
Makai Lászlóné tanársegéd
Rákóczi Ferenc tanársegéd
Zách Alfrédné tanszéki segédmunkaerő
Kovács Róbertné adminisztratív ügyintéző
Papp Istvánné hivatalsegéd

Dési Frigyes:
A légkör fizikája; spec. koll., 1. éves fizikus, matematika-fizika

szakos hallgatók számára, f-Il. félév heti 2 óra előadás, 1 óra
gyakorlat (Rákóczi Ferenc); spec. koll., II. éves fizikus, mate-
matika-fizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra
előadás, 1 óra gyakorlat (Rákóczi Ferenc).

Dinamikus meteorológia: Ill. éves fizikus, matematika-fizika sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév 'heti' 2 óra előadás, _1 óra
gyakorlat (Rákóczi Ferenc).

Dobosi Zoltán:
Éghajlattan; 1. éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1.

félév heti 3 óra,
Mikroklimatológia; spec. koll., 1-111. éves biológia-földrajz szakos'

hallgatók számára, II. félév heti 2 óra. '-
A Föld égfuajlatJiképe; spec. koll., 1-111. éves biológia-földrajz sza-

kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Éghajlattani szeminárium; spec. koll., II. éves biológia-földrajz

szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

Erdős László:
Általános éghajlattan; a.Ievelező tagozat 1. és II. éves földrajz sza-

.kos hallgatói számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.

Felméry László:
Éghajlattani gyakorlat; 1. éves biológia-földrajz szakos hallgatók

három csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.

Rákóczi Ferenc:
Aerológia; Ill. éves matematika-fizika szakos, fizikus hallgatók

számára, 1-11. félév heti 1 óra előadás, 2,óra gyakorlat.
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IV.

Dési F.: Elnöki megnyitó a Magyar Meteorológiai Társaság XXXII. köz-
gyűlé sén. Időjárás 63, 1959.

Dési F.: Az Országos Meteorológiai Intézet évkönyvei, 88. kötet. Elő-
szó. Budapest 1959.

Dési F.: Az Országos Meteorológiai Intézet "Marczell György" Aeroló- .-/
giai Obszervatórium ának évkönyvei, V. kötet. Előszó. Budapest
1959. c

Dési F.: Beszámoló az 1958-ban végzett tudományos kutatásokról. Elő-
szó. Az Országos Meteorológiai Intézet hivatalos kiadványai, 22.
kötet. Budapest 1959.

Dobosi Z.: A mikroadvekció jelentkezése a talaj közelí legrétegben. Idő-
járás 63, 222-225, 1959. ,

Dobosi Z.: A borultság szerkezete Budapest fölött. Időjárás 63, 293-298,
1959.

Dobosi Z.: Az éghajlattan egzakt tárgyalása a földrajz szakon. Felsőokt.
Szemle VII, 385-388, 1959.

Dobosí Z.-Takács L.: A globális sugárzás területi eloszlása Magyar-
országon. Időjárás 63, 82-84, 1959.

Erdős L.-Pletser J.-Pusztai A.: A növényhőmérséklet mérése termisz-
torral. Időjárás 63, 290-292, 1959.

Felméry L.: Pentkovszkij: Nomográfia. (Recenzíó.) Időjárás 63, 189, 1959.
Rákóczi F.: A hőmérsékleti maximumot kialakító két fontos' tényező ,

vizsgálatáról. Időjárás 63, 1-6, 1959.
Rákóczi F.:' Kísérlet az éjszakai lehűlés előrejelzésére H. Reuter mód-

szerével. Időjárás 63, 165-HI6, 19!19:

Mikrobiológiai IntézetYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .

dr. Bánhegyi József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Igalíné Zeller Lídia tanársegéd
Novák Erzsébet tanársegéd ' •.
Palik Pálné laboráns
Ráth. Sándorné laboráns

II.
Bánhegyi József:

Mikrobiológia; Ill. éves biológia-kémia és biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2-2 óra; spec. k6ll., II~IV.
éves biológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Mikrobiológiai gyakorlat; Ill. éves biológia-kémiai és biológia-föld-
rajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 1-1 óra.

Mikológia; spec. koll., II-IV, éves biológus hallgatók számára,
I-II, félév heti 2 óra,
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Ehető és mérges gombák; spec. koll., II-IV. éves biológus hall-
gatók számára, 1-II. félév heti 2 óra.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .

I g a I i n é Z e l l e r L í d i a és.....N o v á k E r z s é b e t :

Haladók mikrobíológiai gyakorlata; spec. koll., III-IV. éves bio-
lógus hallgatók számára, I-II. félév heti 6 óra.

I l l .

I V .

B á n h e g y i J . : Occurrence of Microsporum gypseum and Keratínomyces
ajelloi in Hungarian soil. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio
Biologica I I , 37-42, 1959. .

B á n h e g y i J . : Nécrologie, Dr. Ödön Szatala (1889-1958). Revue Bryolo-
gíque et Lichénologique, Paris, 28, 239-·242, 1959.

B á n h e g y i J . : A míkroorganizmusok hatása a különböző anyagokra.
Elektrotechnika 5 1 , 384-387, 1959.

N o v á k E . - Z e l l e r L . : Ein neuer Fundort von Mattirolomyces terfezioides
in Ungarn und die Verháltnisse seines Vorkommens. Annales
Univ. Scierit. Budapest. Sectio Biologica I I , 197-200, 1959.

N ö v é n y é l e t t a n i I n t é z e t

dr. Frenyó Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Jámbor Béla docens, a tudományok doktora
dr. Maróti Mihály docens, kandidátus
Böszörményi Zoltán adjunktus, kandidátus.
Cseh Edit adjunktus, kandidátus
Fejér Domokos adjunktus, kandidátus
Nemeshanyi Béla adjunktus
dr. Dézsi László tudományos munkatárs
Páris János tudományos munkatárs
Kisbán Klára tudományos főmunkaerő
Nemes Zoltán tudományos főmunkaerő
Scheuring Jánosné önálló laboráns
Harkai Rafael laboráns
Kulésár Erzsébet laboráns'
Migray Emődné laboráns
Huszár József előadó
Fonyódy Jánosné adminisztratív ügyintéző
Kovács József szakmunkás
Szabó István hivatalsegéd li ' I
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Növénybiokémia; Ill. éves biológia-kémia szakos hallgatók sza-
mára, 1. félév heti 4 óra.

Növénybiokémiai gyakorlat; Ill. éves biológia-kémia szakos hall-
gatók számára, I. félév heti 3 óra, IV. éves .szakbiológusok szá-
mára, 1. félév heti 4 óra.

Modern fiziko-kémiai módszerek a biológiai kutatásban; ajánlott,
biológia-kémia szakos és szakbiológus hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat.

M a r ó t i M i h á l y :

Növényélettan; IV. éves biológia-földrajz szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 4 óra.

Növényélettani gyakorlat; IV. éves biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, I. félév heti 3 óra, UI. éves biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.

Növényélettani alapíogalmak; Ill. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 4 óra.

Növénytani alapísmeretek; I. éves geológus hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.

Növényi sejtélettan; IV. éves szakbiológus ha1lgatókszámára, I.
félév heti 3 óra.

Növényi sejtélettani gyakorlat; IV. éves szakbiológus hallgatók
számára, II. félév heti 4 óra.

F e j é r D o m o k o s :

Az enzimek gyakorlati alkalmazása; tv, éves szakbiológus hall-
gatók, III-;:-IV. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, I. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat.

A növények: légzése; IV. éves szakbiológus hallgatók, UI-IV. éves
bioiógia-kémia és biológia-földrajz szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra. .

Enzimológia; IV. éves szakbiológus. UI-IV. éves biológia-kémia
és biológia-földrajz szakos hallgatók számára, I. félév heti 2
óra előadás, 3 óra gyakorlat.

Papírkromatográfiás módszerek alkalmazása a növényélettanban ;
IV. éves szakbiológus. Ill-IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra gya-
korlat.

I I .

F r e n y ó V i l m o s : ·

Növényélettan; IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók számára,
1. félév heti 4 óra; lU. éves biológia-kémia szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti '4 óra. I . .

Növényélettani gyakorlat; IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 3 óra; Ill. éves biológia-kémia szakos hall-
gatók számára, II. félév heti '3 óra. -
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Böszörményi Zoltán:

A növényi sejt anyagfelvétele (1lI. rész); IV. éves szakbiológus,
IH-IV. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakos. hallga-
tók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Cseh Edit:

A növényi sejt anyag felvétele (Ill. rész); IV. éves szakbiológus,
Ill-IV. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakos hallga-
tók számára, I-II. félév heti 2 óra.

Böszörményi Zoltán és Cseh Edit: Az anyagfelvétel kérdései. II. rész.
Budapest 1959, 229 p,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V .

Böszörményi Z.: Növekedést szabályozó anyagok felvétele. IV. Szőlő-
vesszők indolecetsav-felvétele és gyökerezési reakciója. Bot. Közl.
48, 9-17, 1959.

Böszörményi Z.-Cseh E.-Gáspár L.: The synthesis of organic íodine
'compounds in wheat roots, Naturwiss. 16, 584, 1959.

Dézsi L.: Adatok az őszi búza nitrogéntrágya szükségletének meghatá-
rozásához. Növény termelés 8, 251-258, 1959.

Frenyó V.: Növényélettan (I. kötet). Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
1959, 273 p.

Frenyó_V.: A sejtnedv ozmózisos nyomásának mérése ozmométerrel. A
természettudományok tanítása 6, 59-61, 1959.

H o r n G.-Jámbor B.: Polarographische Untersuchungen einer Stilben-
Ditetrazolium-Verbindung. Contr. Teor. Sper. Polarografia 4, l-
IO, 1959. Suppl. a "La Ricerca Scientifica" 29, 1959.

Jámbor B.: Tetrazoliumsalze in der Biologie. Gustav Fischer Verlag,
Jena 1959, 15.1 p.

Jámbor B.-Bajusz E.: Das polarographische Verhalten von Depridol.
Die Pharmazie 14, 447--452, 1959.

Jámbor B.-Dévay M.: Determination 'Of plant dehydrogenase-systems
by triphenyl tetrazolium chloride (TTC). I. The choice of incu-
bation period. II. 'I'he effect of the concentration of TTC enzyme
and substrates. Acta Biologica Hung. 9, 193-206 és 207-218, 1959.

Jámbor B.-Dévay M.: Növény dehidrogenáz-rendszerek mérése tri-
feniltetrazoliumkloriddal, (TTC). Az inkubációs idő megválasztása.
II. A TTC szubsztrát- és enzim koncentrációjának hatása. Ma-
gyar Tud. Akadémia Biol. Csop. Közl. 3, 401-412. és 413--424,
1959'-

Maróti M.: Die physíologíschen Unterschiede in der Wurzel und im
Spross der Keimpflanze. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio
Biologica II, 141-195, 1959.

Maróti M.: A gyökér és hajtás merisztémás tájainak élett ani és bioké-
miai sajátosságai. Biol. Közl. 6, 103-110, 1959.

Maróti M.: Studi es in cell metabolism in the root tip of sugar beet.
Acta Biologica Hung, Suppl. 3, 28, 1959.

Maróti M.: Vergleichende Stoffwechseluntersuchungen an pflanzlichen
Organkulturen. r. Acta Botanica Hung. 5,,1959,
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Maróti M.-Scheuring J.-né: Új gyökérleorong vágó műszer. Bot. Kőzl;
48, 18-21, 1959.

Ratner E. I.-Böszörményi Z.: Vzaimootnoscséníja aminokiszlot pri ih
pogloscsenii korrijami psenici. Fizio!. Rast. 6, 537-543, 1959.

Santavy F.-Jámbor B.-Domokos J.: Beltrag zur polarographíschen
Analyse der Stípitat- und Puberulsáure. Coll. Czechosl. Chem.
'Comm. 24, 896-902, 1959.

Növényrendszertani és Növén~földrajzi Intézet,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .

'dr. Soó Rezső tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétsze-
res Kossuth-díjas

dr. Simon Tibor 'adjunktus, kandidátus
dr.THoránszky András adjunktus, kandidátus
Járainé dr. Komlódi Magda, tanársegéd
Endrődyné dr. Kovács Éva tanárseged
dr. Borhidi Attila tudományos segédmunkatárs
Bodokí Miklósné könyvtáros
Székelyhidy Zoltánné segédelőadó
Szász Mózes laboráns
Garbacz Józsefné hivatalsegéd

Botanikus Kert

dr. Soó Rezső tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétsze-
res Kossuth-díjas, igazgató

Schneider József osztályvezető
Szemes Gábor tudományos fömunkatárs, kandidátus
Borsos Olga tudományos munkatárs
Lechner Lajos kutatási segéderő
Kaposvári Ferenc vezető technikus'
"Sárszentí Károly technikus
Skrobanek János technikus
Szücs Lajos technikus
Burger Károly kezdő technikus
Bánáti Mária adminisztratív ügyintéző
Gönczi Lajos tanszéki munkaerő '\
Izsáki János tanszéki munkaerő
Burján Gyula betanított munkás
Szököcs Károly betanított munkás
Lesti Erzsébet, kisegítő

I I .

80ó Rezső:
.Növényrendszertan; II. éves biológia-kémia és biológia-földrajz

szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 4
óra; Ill. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 3 óra.

Növényföldrajz ; IV. éves biológia-kémia és biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, I. félév heti 3 óra, II. félév heti 4 óra.
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IV.

Növényrendszertani gyakorlat; Ill. éves biológia-kémia és bioló-
gia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra (Ho-
ránszky András, Kom16di Magda, Kovács Éva); II. éves biológia-
kémia és biológia-földrajz szakos hallgatók szárnáea, II. félév heti
3 óra (Horánszky András, Borhidi Attila).

Simon Tibor:
Talajtan; II. éves biológia-földrajz és biológia-kémia szakos hall-

gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Növényföldrajzi alapfogalmak; spec. koll., II. éves 'biológia-kémia

és biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.

Haladók foglalkozása; 1-11. félév heti 10 óra.

Horánszky András:

.Növényismeret; spec. koll., II. éves biológus hallgatók számára, I.
félév heti 1 óra.

Rétek és legelők pázsitjai; spec. koll., Ill. éves biológus hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra,

E. Kovács Éva:
Ösnövénytan; spec. koll.j biológus hallgatók számára, 1. félév heti

2 óra.
Haladók foglalkozása, biológus' hallgatók számára, 1. félév heti

10 óra.

Borhidi A.: Die Sandpflanzengesellschaften Süd-Transdanubiens. Anna-
les Univ. Scient. Budapest. Sectio BiologicaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I , 49-57, 1959.

Borhidi A.-J. KQmlódi M.: Die Végetatdon des Natursehutzgebiets des
Baláta-Sees. Acta Botanica Hung, 5, 259-320, 1959.

Borhídi A.-J. Komlódi M.: Csapadék- és vízszintingadozás ok összefüg-
gései oaBaláta-tó természetvédelmi területén. Időjárás 62, 224-229,
1959.

Borsos O.: Geobotanische Monographie der Orchideen der pannonischen
und karpatischen Flora. II. Cephalanthera. Annales Univ. Scient.
Budapest. Sectio Biologlea I I , 59-93, 1959.

Borsos O.: Dactylorchis fuchsii Druce et ses relatidns dans la flore
hongroise et carpathique. Acta Botanica Hung, 5, 321-325, 1959.

J. Komlódi M.: Sukzessionsstudien an Eschen-Erlen-Bruchwaldern des
Donau-Theiss Zwischenstromgebiets. Annales Univ. Scient. Buda-
pest. Sectio Biologica I I , 113-122, 1959. .

J. Komlódi M.: Két hét a Balti-tenger partján. Élővilág IV; 4, 4-10,
. 1959. .

E. Kovács É.: Note sur la flore éocene de Lábatlan. Annales Univ.
Scient. Budapest. Sectio Biologica II, 135-140, 1959.
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E. Kovács "É.: Die Flora von Mád, Rátkai-gyep, Die Flora von Nógrád-
szakál. Die Flora von Bánhorváti. In: G. Andreánszky, Die Flora
der sarrnatíschen Stufe in Ungarn, Budapest 1959, 206-208, 222-
224, 225-238. p.

Simon T.: Virító orchideák. Természettud. Közl. 90, 120-121, 1959.
Simon T.: Bolgár havasok virágai. Élővilág 4, 3, 3-11, 1959. .
Simon T.-Vajda L.: Beitráge zur Moosflora Bulgariens. Annales Univ.

Scient. Budapest. Sectio BiologicaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I , 259-272, 1959.
Soó R.: A'L Alföld növényzete kialakulásának mai megítélése és vitás

kérdései. - Streitfragen über die Entstehung der Végetation des
Alföld und ihre heutíge Beurteilungv Földrajzi Értesítő V I l I , 1-26,
1959. .

Soó R.: Ophrys-Studien. Acta Botanica Hung, 5, 437-471, 1959.
Soó R.: Systematische Ubersieht der pannonischen Pflanzengesellschaf-

ten II. Acta Botanica Hung. ;>, 473-500, 1959.
Soó R.: Sztravnyityelnoje izucsényije vegetácii v leszosztyepnoj zone

SzSzSzR. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Biologica II,
273-282, 1959.

Soó R.: Entwickelungsgescbichte der Pflanzenwelt Ungarns. Phyton
(Graz) 8, 114-129, 1959.

Soó R.: Uber die "pseudosaisonpolymorphen" Rhinanthoideen der ruma-
nischen Flora. Omagiu lui Traian Savulescu, Acad. RPR. Bucu-
resti, 725-743. 1959.

Szücs L.: Növények' a lakásban. Gondolat Kiadó, Budapest 1959, 82 p.,
32 p. ábra ..

1.

öslénytani Intézet

dr. Bogsch László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr .. Géczy Barriabás adjunktus
dr. Boda Jenő tanársegéd (második állás)
dr. ifj. Dudich Endre tanársegéd (második állás)
Szabó J ózsefné tanársegéd
Major Emilné adminisztratív ügyintéző
Havér Sándorné hivatalsegéd
Fodor Sándorné takarítónő

II.
BOisch László :

Osállattan; II. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 4
óra előadás, 3 óra gyakorlat, II. félév heti 5 óra előadás, 4 óra
gyakorlat (Géczy Barnabás).

Rétegtaní őslénytan; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1. félév
- heti 3 óra előadás, 3 óra gyakorlat (Boda Jenő).
Magyarország ősmaradványal ; spec. koll., Ill-IV. éves' geológus

hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Géczy Barnabás:
Öslénytan ; ll. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakos hall-

gatók számára, 1: félév heti 2 óra.
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Ill.

Ősnövénytan: tI. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 2
óra.

Korallok és Cephalopodák paleobiológiája; spec. koll., Ill-IV.
éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.

Szakmai gyakorlat; IV-V. éves geológus hallgatók számára, 1.
félév heti 6 óra, IV. éves geológus hallgatók számára, II. félév
heti 10 óra. "

ifj. Dudich Endre:
Allattani alapismeretek; 1. éves geológus hallgatók számára, 1.

félév heti 2 óra.

IV.

Boda J.: A magyarországi szarmata emelet és gerinctelen faunája. Ma-
gyar AlI. Földt. Int. Évkönyve XLVII, 569-862, 1959.

Bogsch L.: A Bécsi Földtani Társulat jubiláris ülése. Földtani Kőzlöny
89, 102-103, 1959.

Bogsch L.: A Természettudományi Diákkörök munkájáról a Ill. Orszá-
gos Tudományos Diákkört Konferencia után. Felsőokt. Szemle
Vili, 472-477, 1959." /

Bogsch L.: Recenziók magyar őslénytani és földtani munkákról a
Zentralblatt für Geologie und Paláontologie 1959. 1. és II. részében.

ifj. Dudich E.: Palaeogeographische und palaeobiologische Verháltnisse
der Budapester Umgebung im Obereozán und Unteroligozan. An-
nales Univ. Scient. Budapest. Sectio Geologica II, 53-87, 1959.

Géczy B.: Liparoceras (Hemiparinodiceras) urcutícum n. sg.: n. sp.
(Ceph.) a bakonyi kőzépső liászból. Földtani Közlöny 39, 143-
147, 1959. ,

Géczy B.: Az ammonites félék, elhalásáról és beleágyazódásáról. Föld-
tani Kőzlöny 89, 298-301, 1959.

Géczy B.: Uber das Absterben und die Einbettung der Ammoniten. An-
nales Univ. Scient. Budapest. Sectio Geologica II, 93-98, 1959.

Géczy"B.: Sur les Diploctenium (Anth.) de Sümeg. Acta Geologica VI,
195-208, 1959:

Géczy B.: 'I'ragophylloéeras vadászi (Lóczy 1915.) emend nov. aus der
Klippenzone der NW. Karpaten. Geologicke Práce 16, Bratislava
1959.

Származás- és Örökléstani Intézet

I.

dr. Faludi Béla tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Biró Endre tanszékvezető docens, kandidátus
Szabó Irén Klára adjunktus
dr. F. Dániel Agnes tanársegéd
Kovács Ervin tanársegéd
dr. Mühlrad András tanársegéd
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Turtóczkl István tanársegéd
Csukásmé Szatlóczky Irén gyakormok
Gyurján István gyakornok
Fedorcsák Imre tudományos munkatárs
Balogh Lujza laboráns
Ghyczy Tamásné laboráns
Németh Józsefné laboráns
Rissanek Arpád üvegtechnikus •
Pacséry Mária adminisztratív ügyintéző
Darvasi Lajosné hivatalsegéd
özv. Kiss Lászlóné hivatalsegéd

•

II.
Faludi Béla:

Származás- és örökléstan; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, I-Il. félév heti 4 óra.

Származás- és örökléstani gyakorlat; IV. éves biológia-kémia és
biológia-földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra
(Szabó 1. Klára, F. Dániel Agnes, Kovács Ervin, Turtóczky Ist-
ván).

Rádióaktív izotóp ok alkalmazása a kísérleti biológiában; spec.
koll., 1. félév heti 4 óra (F. Dániel Agnes, Kovács Ervin).

Genetikai kutató módszerek ; spec. kcll., IV. éves szakbiológus
hallgatók számára, II félév heti 6 óra.

Biró Endre:

Allatbíokémia: Ill. éves biológia-kémia szakos hallgatók számára,
II. félév heti 4 ÓIl1a.

Allatbiokémiaí gyakorlat; Ill. éves biológia-kémia szakos hallga-
tók számára, Ü. félév heti 2 óra (Mühlrad András).

Biokémiai kutató módszerek; spec. koll., Ill-IV. éves biológus
és vegyész hallgatók számára, 1-11. félév heti 12 óra (Mühlrad
András).

Biokémia; spec. koll., IV. éves vegyész hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra.

A sejtfunkció biokémiája; spec. koll., Ill-IV. éves biológus és
vegyész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.

F. Daniel Agnes:

A. növénytermesztés alapjai; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.

Növénytermesztési gyakorlat; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra (Gyurján
István, Cs. Szatlóczky Irén). .

Mühlrad András:

Biokémia; II. éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 3 óra.

Biokémiai gyakorlat; II. éves biológia-földrajz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra (Kovács Ervin), •
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Turtóczky István:

Bevezetés a bíológiába: 1. éves biológia-kémia, biológia-földrajz
és lélektan (nappali és levelező tagozat) szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 2 óra.

Rissanek Arpád:

Üvegtechnikai gyakorlat; spec. koll., biológus és vegyész hallga"
tók számára, I. félév heti 2 óra.

Ill.

Biró Endre-Mühlrad András: Biokémiai gyakorlatok. Egyetemi jegy"
zet, 30 p.

Faludi Béla: Származás- és örökléstani gyakorlat. Egyetemi jegyzet,
70 p.

IV.

Faludi B.-F. Dániel A.-Kovács E.-Bálint A.-né: Adatok a 2,4 diklór-
fenoxiecetsav növényi foszforanyagcserére gyakorolt hatásával
kapcsolatban. Biol. Közl. 7, 7-20, 1959.

Kovács E.: Zöld és genetikailag albinó kukorica koleoptil és mezokotil
növekedése. Biol. Közl. 7, 45-51, 1959.

Térképtudományi Tanszék

dr. Irmédi-Molnár László tanszékvezető egyetemi tanár
Füsí Lajos 'tanársegéd
Balázsovich Gyuláné adminisztratív ügyintéző
Erdélyi Józsefné hivatalsegéd .

II.
Irmédi-Molnár László:

Térkép- és vetülettan; II. éves biológia-földrajz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Füsi Lajos).

Felméréstan; I. éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Füsí Lajos).

Térképészeti alapismeretek; 1. éves geológus hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra (lF'üsi Lajos).

Térképtervezés; V. éves térképész hallgatók számára, r. félév heti
2 óra, II. félév heti 3 óra. .

Térképsokszorosítás; V. éves térképész hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra.

A térképezés története; V. éves térképész hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.

Fotogrammetría: V .éves térképész hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra.

Felmérés és nyilvántartás; V. éves térképész hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
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Térképtervezési gyakorlat; V. éves térképész hallgatók számára,

1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra.
'I'érképsokszorosítási gyakorlat; V. éves térképész hallgatók szá-

mára, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra.
Felméréstan és nyilvántartás; V. éves térképész hallgatók szá-

mára, 1. félév heti 2 óra.
Térképészeti szeminárium; V. éves térképész hallgatók számára,

1. félév heti 2 óra, II. félév heti 4 óra. -,
Üzemlátogatás és tanulmányi kirándulás; V. éves térképész hall-

gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.

Sehúnn R e z ső mb. előadó:

Térképrajzolás; V. éves térképész hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.

Ill.

IV .

F ü s i L .: Zemepis; pre VII. triedu vseobecnyek skol.· Nemzetiségi tan-
könyv. Tankönyvkiadó, Budapest 1959, 143 p.

l 'ü s i L .: Ákos-Füsi domborzati modellek az iskolában. A földrajz ta-
nítása I I , 5. szám 25-27 és 6. szám 29-31, 1959.

I r m é d i-M o ln á r L .: Kogutowicz Manó emlékezete 1851-1908. Földrajzi
Közl. 83, 181-183, 1959.

I r m é d i-M o ln á r L .: Lázár deák és az első országtérkép. Földrajzi zseb-
könyv X I , 122-127, 1959.

. I d e g e n N y e lv i L e k to r á tu s

Suara Róbert vezető lektor
Agócs István nyelvtanár
Ember Károlyné nyelv tanár
Garami Károlyné nyelvtanár
Geletey Géza nyelvtanár
Groholszki Ferencné nyelvtanár (második állás)
Kerekés Gabriella nyelvtanár
Seprődi László nyelvtanár
Zavadovszki Vladimirné nyelv tanár

II.

S u a r a R ó b e r t :

Orosz nyelv; 1. éves geofizikus és biológia-kémia szakos, II. éves
matematika-fizika szakos hallgatók számára és társalgási cso-
port, 1-11, félév heti 2-2 óra; aspiránsok számára, 1-11. félév
heti 2 óra.

Francia nyelv (kezdő ,fokon); 1-11. félév heti 2 óra.
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Agócs István:

Orosz nyelv; 1-11. éves matematika-fizika szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2-2 óra.

Angol nyelv (kezdő fokon) 1-11. félév heti 2-2 óra.

'Ember Károlyné:

Német nyelv; (kezdő, középhaladó és haladó fokon); Ill-IV. éves
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.

Francia nyelv (haladó fokon); 1-11. félév heti 2-2 óra.

Garami Károlyné:

Orosz nyelv; 1. éves matematika-fizika és biológia-kémia szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2-2 óra.

Angol nyelv; (kezdő, középhaladó, haladó és társalgási fokon)
hallgatók és aspiránsok számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.

Geletey Gézáné:
Orosz nyelv; 1--11. éves fizikus, kémia-fizika, biológia-földrajz és

matematika-fizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
2-2 óra; aspiránsok számára, I-Il. félév heti 2 óra,

Nérriet nyelv; (kezdő' fokor:) Ill. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.

Groholszki Ferencné:
Orosz nyelv; 1. éves biológia-földrajz szakos és geológus hallga-

tók számára, I-II. félév heti 2-2 óra.
Angol nyelv; (kezdő fokon) fakultatív, 1-11. 'félév heti 2-2 óra.

Kerekes Gabriella:

Orosz nyelv; 1. éves biológia-földrajz szakos és II. éves geológus
hallgatók számára, I-Il. félév heti 2-2 óra.

Német nyelv; III-IV. éves matematika-fizika szakos és geológus
hallgatók számára, és fakultatív csoportoknak 1-11. félév heti
2-2 óra.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV .

Seprődi László:

Orosz nyelv; 1-11. éves vegyész és kémia-fizika szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2-2 óra.

Angol nyelv; Ill-IV. éves vegyész hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.

Latin nyelv; fakultatív, I-II. félév heti 2 óra.

Ill.

Agócs István-Seprődi László-Geletey Géza: Orosz nyelvtani jegyzet,
60 p.

Ember Károlyné: Nérriet nyelvi jegyzet a Természettudományi Kar Ill.
éves hallgatói számára, 144 p.

Suara R.: Orosz nyelvkönyv haladók számára. Tankönyvkiadó, Budapest
1959, 430 p,
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T e s tn e v e lé s i T a n sz é k

1.

Nagy Sándor tanszékvezető testnevelő tanár
Becsy Zoltán testnevelő tanár
Garay Sándor testnevelő tanár
Gyimesi Jánosné testnevelő tanár
Mohos Éva testnevelő tanár
Várszegi József testnevelő tanár, a BEAC ügyvezető alelnöke
Garam Jenő adminisztratív ügyintéző
Timár János szakmunkás, szertáros

II.

N a g y S á n d o r :

Testnevelés; I-II. éves hallgatók hat csoportja számára, I-II.
félév heti 2-2 óra.

Fakultatív testnevelés ; LlL, IV.. és V. éves hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.

B e c sy Z o ltá n -G y im e s i J á n o sn é -M o h o s É v a :

Testnevelés; 1-11. éves hallgatók 27 csoportja számára, I-II.
félév heti 18 óra.

Fakultatív testnevelés ; Ill., IV. és V. éves hallgatók számára,
I-II. félév heti 2-2 óra.

G a r a y S á n d o r :

Testnevelés; 1-11. éves hallgatók kilenc csoportja számára, I-II.
félév heti 2-'2 óra.

Gyógytestnevelés; I-II. éves hallgatók számára, I-II. félév heti
1 óra.

Fakultatív testnevelés ; Ill., IV. és V. éves hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra. .

Ill.

IV .

N a g y S .: A magasugrok alapozó edzése. Atlétikai Híradó. l l , 10/ll.
szám, 12-14, 1958. (megj. 1959.).

N a g y S .: A magasugrok formábahozó edzése. Atlétikai Híradó I l l . 3.
szám, 35-36, 1959.
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4.

EGYETEMI KÖNYVTÁRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dr. Mátrai László igazgató, akadémiai levelező tag
dr. Domanovszky Akos igazgatóhelyettes
Winkler Gyula gazdasági vezető
dr. Donáth Regina osztályvezető
dr. Tóth András osztályvezető
dr. Vértesy Miklós osztályvezető
dr. Kenyeres Imréné , osztályvezető helyettes
dr. Szalatnai Rezső osztályvezetőhelyettes
dr. Szentmihályi János osztályvezetőhelyettes
Bálint Andorné tudományos főmunkatárs
dr. Borzsák István tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dezső László tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Dümerth Dezső tudományos főmunkatárs
Hermann Zsuzsa tudományos főmunkatárs
Hexendorf Edit tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Hunyady Piroska tudományos főmunkatárs
dr. Keresztényi József tudományos főmunkatárs .
Lay Béla tudományos főmunkatárs
dr. Lengyel Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Neményi Istvánné tudományos főrnunkatárs
dr. Pajkossy Györgyne tudományos főmunkatárs
Pálvölgyi Endre tudományos főmunkatárs
Szabó-Fróreich Antal tudományos főmunkatárs
dr. Szalai Sándor tudományos főmunkatárs, akadémiai levelező

tag
dr. Szikszay Dénes tudományos főmunkatárs
Varga Irén tudományos főmunkatárs
dr. Zelenka István tudományos főmunkatárs
Szilágyi István könyvtári csoportvezető
Bence JÓzsef tudományos munkatárs
Benedek Emma tudományos munkatárs
Bezdek Ferencné tudományos munkatárs
Bezenyi Béláné tudományos munkatárs
Czermann Lajosné tudományos munkatárs
Déri Miklósné tudományos munkatárs .
Fejérváry Zoltánné tudományos munkatárs ..
Horváth Lóránt tudományos munkatárs
Horváth Lórántné tudományos munkatárs
dr. Izsépi Edit tudományos munkatárs _
dr. Kenessey Elekné tudományos munkatárs
Kenyeres Júlia tudományos munkatárs
Sárk~ny Éva tudományos munkatárs
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Szakács Gyuláné tudományos munkatárs
Sziklai Imréné tudományos munkatárs
Szímon Istvánné tudományos munkatárs
'I'ihanyi Erídréné tudományos munkatárs
Ventura Eduárd tudományos munkatárs
Vért Zsuzsa tudományos munkatárs
Bobrovszky Ida segédkönyvtáros
Kutas Istvánné segédkönyvtáros
Nagy Tihamérné segédkönyvtáros
Wolf Péter segédkönyvtáros
Börcs Gyula tudományos technikai munkaerő
Dömötör Lajos tudományos technikai munkaerő
Kaszás István tudományos technikai munkaerő
Kiss József tudományos technikai munkaerő
Koródi István tudományos technikai munkaerő
Madár Lajos tudományos technikai munkaerő
B. Molnár Lajos tudományos technikai munkaerő
Nagy József tudományos technikai munkaerő
Török András tudományos technikai munkaerő
Ambrus Dezső közgyűjteményi munkaerő
Rajnai Béla műszaki munkaerő
Kovács János könyvtári szakmunkás
Nagy Domokos könyvtári szakmunkás
Rózsa Kálmán könyvtári szak munkás
Szlabey Györgyi könyvtári szakmunkás
Varga Imréné könyvtári szakmunkás
Nagy Domokosné takarítónő
Török Andrásné takarítónő
Zsikla Gézáné. takarítónődcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I .

D e z ső L o r á n d : Lásd Szláv Nyelvek Intézete II.
S z e n tm ih á ly i J á n o s : Lásd Könyvtudományi Tanszék I I .

I l l .- "

IV .

B á lin t A .-n é : Lásd Származás- és Örökléstani Intézet IV.
B o r z sá k 1 .: Adriai tengernek Syrenaía. Irodalomtörténet X L V II , 480-

488, 1959.
B o r z sá k 1 .: Ed. Fraenikel Horatíus-könyvéhez, (ffIorace. Oxford 1957.) An-

tik Tanulmányok V I , 300-305, 1959.
B o r z sá k 1 .: Hordó. Adalék Bornemissza szókincs ének feldolgozásához.

Magyar Nyelv L V , 113-116, 1959.
B o r z sá k 1 .: E. Wistrand: Horace's ninth epode. (Recenzió.) Antik Tanul-

mányok V I , 151-154, 1959. és Deutsche Literaturzeitung L X X X ,

627-629, 1959.
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Borzsák 1.: A Román Tudományos Akadémia Ovidius-tanulmányköteté
ről. (Recenzió.) Antik Tanulmányok VI, 154--155, 1959.

Borzsák 1.: Historiográfiai kérdések az ókori történet köréből. A Ma-
gyar Tört. Társulatban tartott előadás kivonata. Századok 93,
720-721, 1959.

Dezső L.: Adatok a magyar szövegek cirillbetűs átírásának történeté-
hez. Magyar Nyelvőr 83, 311-322, 1959.

Domanovszky A.: A könyvtárí címleírás irányvonalai és a testületi
szerző. Budapest 1959, 74 p. (Az Országos Könyvtárügyi Tanács
és az Egyetemi Könyvtár közös kíadványa.)

Kenyeres I.-né: A Kultúra Világa, 1-11. kötet. (Szerkesztés.) Közgazda-
sági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1959.

Keresztényi J.: A sportermészetről. Az Érem XV, 12. sz. 10-13, 1959.
Keresztényi J.: A Sportmúzeum és a sportérmészet. Sport és Tudomány

Ill, 6. sz. 19, 1959.
Lay B.: Lásd Indoeurópaí Nyelvtudományi Tanszék IV.
Lengyel B.: Emlékezés Gladkovra. Nagyvilág IV, 258-259, 1959.
Lengyel B.: Gorkij ismeretlen írása 1. Míklós cárról - a magyar sajtó-

ban. Filológiai Közlöny V, 216-217, 1959.

Lengyel B.: Heine és Nietzsche levele Liszt Ferenchez a leningrádi
Szaltükov-Scsedrin könyvtár kézirattárában. Filológiai Közlöny V,
444-445, 1959.

Lengyel B.: Mikszáth és Móricz megjelenése' az orosz (szovjet) irodalmi
köztudatban. Filológiai Közlöny V, 449-455, 1959.

Lengyel B.: Lunacsarszlcí]. Bevezető taulmány A. V. Lunacsarszkíj: Iro-
dalmi tanulmányok oírnű kötetéhez. Gondolat Kiadó, Budapest
1959, I-XV.

Lengyel B.: Gladkov. Szovjet irodalom, Gondolat Kiadó', Budapest 1959,
173-191. p. -

Lengyel 8.: Masereel. NagyvilágdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV , 1357-1359, 1959.
Mátrai L.: Henricus Regius (Le Roy) pionnier de la psycholegis scien-

tifique. Acta Historica VI, 239-249, 1959.
Mátrai L.: Antiklerikális és ateista propagandairodalmunkról. Társa-

dalmi Szemle XIV, 90-99, 1959.

Mátrai L.: A "doktrinérek", a marxizmus első magyarországi ellenfelei.
Magyar Filozófiai Szemle Il, 281-293, 1959.

Mátrai L.: Két ritka Giordano Bruno-kiadásról. Magyar Könyvszemle
75, 280-281, 1)159.

Mátrai L.: Jeszenszky János Savonarola-kiadásáról. (RMK Ill. 883.) Ma-
gyar Könyvszemle 75, 196, 1!l59.

Mátrai L.: Likai Skalich Pál Raymundus Lullus-plágiumáról. (RMK Ill.
464.) Magyar Könyvszemle 75, 194-195, 1959.

Mátrai L.: Bán Imre: Apáczai Csere János. (Recenzió.) Magyar Tudo-
mány IV, 54-57, 1959.

Mátrai L.: 'I'anácsköztársasági aprónyomtatványok az Egyetemi Könyv-
tárban. Összeállította: Tóth András. Bevezetés. A Budapesti Egye-
temi Könyvtár kiadványai 7, Budapest 1959, 19 p.

Pál völgyi E.: Tárgyszókatalógus terve az Egyetemi Könyvtárban (1799-
1845). A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 5, Budapest
1959, 7 p, és klny.



Pálvölgyi E.-Szentmihályi J.-Hexendorf E.: A Budapesti Tudomány-
egyetem a Tanácsköztársaság idején.' Adatgyűjtemény. Ortutay
Gyula előszavával. Bíbliográfiák az egyetemi oktatás számára 12,
Budapest 1959, 68 p.

Szalai S.: Sz. P. Meljuhin: A véges és végtelen problémája. Jegyzetek.
Gondolat Kiadó, Budapest 1959, 267 p. ,

Szalatnai R.: Palacky és a magyarok. Filológiai Közlöny V, 194-197,
1959.

Szalatnai R.: Kempelen Farkas és az Egyetem átköltöztetése Budára.
Tanulmányok Budapest múltjáról XIII, 207-229, 1959. (A Buda-
pesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 6.)

Szalatnai R.: Ján Smrek. Világirodalmi Figyelő V, 76-77, 1959.
Szalatnai R.: Hogyan került az egyetem és könyvtára Budapestre. A

Könyvtáros 'IX, 187-189, 1959.
Szalatnai R.: Alois Jirásek: Vitézek, zsoldosok és huszárok. Elbeszélé-

sek. Utószó. Európa Könyvkiadó, Budapest 1959, 258 p.
Szalatnai R.: Bartók Béla Pozsonyban. Muzsika II, 6. sz. 3-4, 1959.
Szalatnai R.: Két ismeretlen Bartók levél. Muzsika II, 9. sz. 28-29,

1959.

Szalatnai R.: Kaffka Margit: Barvy a léta. (Színek és évek cseh fordí-
tásban.) (Recenzió.) Világirodalmi Figyelő V, 121-123, 1959.

Szalatnai R.: A régi Szlovákia regénye. (Juhász János: Pókhálóban című
regény recenzíója.) Korunk XVII, 1644-1645, 1959. '

Szalatnai R.: Hviezdoslav magyarul. (Recenzió.) Korunk XVIII, 1532-
1534, 1959.

Szentmihályi J.: Néhány szó _az Orvostudományi Dokumentációs Köz-
pont kiadványairól. Magyar Könyvszemle 75, 228-230, 1959.

Szentmihályi J.: Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom hibliográ-
. fiája. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 75, 253, 1959.

Szikszay D.: Nero sportérmei. Sport és Tudomány Ill, 10. sz. 10, 1959.
Tóth A.: Tanácsköztársasági aprónyomtatványok az Egyetemi Könyvtár-

ban. A Búdapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 7, Budapest 1959,
19 p.

Tóth A.: Pest város lakosságának küzdelme az önkormányzatért 1686-
1705. Tanulmányok Budapest múltjából XIII, 103--139, 1959.

Tóth A.: Az Egyetemi Könyvtár Fejér György igazgatósága alatt 1824-
1843. Magyar Könyvszemle 75, 265-279, 1959.

Tóth A.: A Galilei Kör a magyar könyvtárügyért. A Könyvtáros IX,
21-22, 1959.

Tóth A.: Az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadvá-
nyai. Magyar Könyvszemle 75, 130-131, 1959.

Tóth A.: A Magyar Tanácsköztársaság röplapjai.. A Könyvtáros IX,
830-831, 1959.

Tóth A.: Birsanescu, St.: "Schola latina" de Cotnarí, biblioteca de curte
si proleetul de academie al lui Despot Voda, (Recenzió.) Magyar
Könyvszemle 75, 416-417, 1959.

Vértesy M.: Könyvtári Kalauz. A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadvá-
nyai 8, Budapest 1959, 12 p. és klny.

Vértesy M.: Vetustissima gyűjtemények, vetustissima katalógus. Magyar
Könyvszemle 75, 292-294, 1959.

Vértesy M.: Amíg egy könyvtáros eljutott odáig. A Könyvtáros IX, 59-
60, 1959,

297



\dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V é r te sy M .: Hogyan ne írjunk bibliográfiát? A Könyvtáros IX , 111,
1959.

V é r te sy M .: Rédey Tivadar. A Könyvtáros IX , 181-182, 1959.
V é r te sy M .: Első népkönyvtári folyóiratunk, az Iskolai és Népkönyvtár.

A Könyvtáros IX , 341-342, 1959.
V é r te sy M .: Vértesy Jenő. A Könyvtáros IX , 579-580, 1959.
V é r te sy M .: Falusi könyvtárak az első világháború előtt. A Könyvtáros

IX , 748--750, 1959.
V é r te sy M .: A szocialista országok berlini ősnyomtatványkongresszusa.

A Könyvtáros IX , 809--810, 1959.
V é r te sy M .: Vértesi Arnold. Könyvbarát IX , 109-111, 1959.
V é r te sy M .: Az Egyetemi 'Könyvtár előcsarnokának restaurálása. Könyv-

barát IX , 317-318, 1959.
Vértesy M.: Az olvasómozgalom javaslatai. A könyvtárost illeti a szó.

Könyvbarát IX , 494--496, 1959.
V é r te sy M .: Tóvölgyi Titusz. Könyvbarát IX , 511-512, 1959.
V é r te sy M .: Különkiállítások a lipcsei könyvművészeti kiállításon.

Könyvbarát IX , 544--546, 1959.
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1. A n n a le s U n iv e r s ita t is S c ie n t ia r u m B u d a p e s t in e n s is d e R o la n d o E ö tv ö s

N o m in a ta e .

A Központi Szerkesztő Bizottság tagjai: Lengyel Béla tudományos
rektorhelyettes, Bánhegyi József, Beér János, Buzágh Aladár,
Császár Akos, Egyed László, Kardos László, Oroszlán Zoltán
egyetemi tanárok.

Sectío B io lo g ic a . Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Bánhegyi József, Dudich Endre és

Sárkány Sándor egyetemi tanárok.
S e c t io C h im ic a . Megindult 1959.

A szerkesztőbizottság tagjai: Buzágh Aladár és Müller Sándor
egyetemi tíanárok, Pungor Ernő egyetemi docens.

S e c t io G e o lo g ic a . Megindult 1957.
Szerkesztő: Egyed László egyetemi tanár.

S e c t io Hlstoríca, Megindult 1957.
A szerkesztőbizottság tagjai: Oroszlán Zoltán, László Gyula,

Mód Aladár, Sinkovics István, Székely György egyetemi ta-
nárok, Szabad György egyetemi docens.

S e c t io Iu r id ic a . Megindult 1959.
A szerkesztőbizottság tagjai: Beér János, Névai László és Szabó

Imre egyetemi tanárok.
S e c t io M a th e m a t ic a . Megindult 1958.

A szerkesztőbizottság tagjai: Császár Ákos, Fuchs László, Hajós
György, Kárteszi Ferenc, Péter Rózsa, Rényi Alfr;éd, Szász
Pál, Turán Pál egyetemi tanárok.

S e c t io P h ilo lo g ic a . Megindult 1957.
A szerkesztőbizottság tagjai: Kardos László egyetemi tanár, Szo-

botka Tibor adjunktus.

2. E g y e te m i :É :r te s ítő . Megindult 1955.
Szeekesztí Lengyel Béla tudományos rektorhelyettes.

3. A z E ö tv ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e te m T a n r e n d je . Megindult 1958.
Szerkeszti: Székely György oktatási rektorhelyettes.

T a n sz é k i k ia d v á n y o k

O p u sc u la Z o o lo g ic a . Kiadja az Allatrendszertani Intézet. Megindult 1956.
A szerkesztőbizottság tagjai: Andrássy István és Berezik Arpád

tudományos kutatók, Kertész György tanársegéd. .

R é g é s z e t i D o lg o z a to k . Kiadja a' Régészeti Intézet. Megindult 1958.
A szerkesztőbizottság tagjai: Banner János, László Gyula, Orosz-

lán Zoltán egyetemi tanárok.
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G Y A K O R L O IS K O L Á K zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Apáczai Csere János" Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

(V., Cukor utca 6.)

1..,.
dr. Temesi Alfréd igazgató
Bucskó Béla igazgatóhelyettes
Nemes János igazgatóhelyettes
Tardos Ivánné igazgatóhelyettes
Atlasz Ilona vezető tanár
Adám Emil vezető tanár
dr. Balassa László vezető tanár
Bálint Béláné vezető tanár
dr. Bánhegyi György vezető tanár
Bisztray Gyuláné dr. vezető tanár
Bors Jenő vezető tanár \
dr. Bódi Ferenc vezető tanár
Brebovszky Emil vezető tanár
Csernák Emil vezető tanár
Csipkai Gyula vezető tanár
Dombi József vezető tanár
dr. Fajcsek Magda vezető tanár
Faludi Szilárdné vezető tanár
Fekete Sarolta vezető tanár
Gálffy Zoltánné vezető tanár

'Gerő Igor vezető tanár
dr. Göndöos László 'Vezető tanár
Gróf Imre vezető tanár
Hanák Tibor vezető tanár
Harkay Pál vezető tanár
Holenda Elemér vezető tanár
Holics Lászlo vezető tanár
Hollós Istvánné vezető tanár
Horváth Gyula 'vezető tanár
.Huszty Imréné vezető tanár
dr. Huszty Miuály vezető tanár
Kislaki Károly vezető tanár
Klima Lászlóné vezető tanár
Korenchy Lajos vezető tanár
Kovács Endre vezető tanár
Köves Károly vezető tanár
Orbán Lászlóné vezető tanár
Orhalmi Ibolya vezető tanár
Papp Trén vezető tanár
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Pálmai Kálmánné vezető tanár
Petersies Vladó vezető tanár
Reményl Gusztáv vezető tanár
Révész László vezető tanár -
Sallaí Jánosné 'vezető tanár
Sárkány Lóránd vezető tanár
Semjén Gyuláné dr. vezetó tanár
dr. 'Stéger Ferenc vezető tanár (szabadságon)
Szablyár Ferenc vezető tanár
Szabó József vezető tanár
Szalai Imre vezető tanár
dr. Szende Aladár vezető tanár
Székely Béla vezető tanár
Szoboszlay Miklósné vezető tanár
dr. 'I'ihanyi Ferenc vezető tanár
Timár György vezető tanár
Tolnai Jenő vezető tanár
Ungváry Íván vezető tanár
Vajda Ernő vezető tanár
Arday László tanár
Csonka István tanár
Kardos Éva tanár
Lange Nándorné tanár
Legeza Pálné tanár
Soós J ózsefné tanár
Szeredai Erik tanár
Vittek Lajos tanár
Zenthe Ferencné tanár
Blumenfeld Gyuláné tanító
Dóra Mihályné tanító
Erdélyi Károly tanító
Kolma Imréné tanító
Kóta Lászlóné tanító
Kovács Lászlóné tanító
Marosvölgyi Lajos tanító
Pais Istvánné 'tanító
Polgár Sándorné tanító
Rózsa Béláné tanító
Szabó Ferencné tanító
Szepesváry Istvánné tanító
Terner Gézáné tanító .
Király Lászlóné előadó
Bonyhádi Alajosné adminisztratív ügyintéző
Market Györgyné kapus
Hajdu Mihályné hivatalsegéd
Aradi Istvánné takarítónő
Dombi Frida takarítónő
Döcsakovszki Viktorné takarítónő
Geszti Józsefné takarítónő
Harsányi Kálmánné takarítónő
Kossik Antónia takarítónő
Nagy Andrásné takarítónő
Nagy Ferencné takarítónő
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Nádai Istvánné takarítónő
Sárosi Béláné takarítónő
Scheiring Sebestyénné takarítónő
Spach Józsefné takarítónő
Szabó Györgyné takarítónő
Szegedi Ferencné takarítónő
Szinai Agostonné takarítónő
Zimborás Jánosné takarítónő

II.

Oktatás az iskola" órarendje szerint.

Ill.

IV.

Dombi J.: A művészettörténet tanítás módszere. Történelemtanítás 1959,
2. szám 17-20 és 4. szám 14-17.

Gróf 1.: A kőolaj problémákról. Természettud. Közl. 90, 373-374, 1959.
Harkay P.: Dinamikus földrajzórákat. Földrajztanítás 1959, 2. szám,

14-19.
Korenchy L.-Endrődi F.: Angol nyelvkönyv a technikumok 1-11. OS2-

tályaszámára. Tankönyvkiadó, Budapest 1959, 259 1'>.
Köves K.: A táblai rajz szerepe az általános iskolai történelem órákon.

Történelemtanítás "1959, 6. szám, 26-29.
Örhalmi I.-Gere R.: Útmutató az osztatlan és részben osztott általános

iskolák kémlát tanító nevelői részére. Természettudományok Ta-
nítása 1959, 4. szám 23-35, 5. szám 23-31.

Reményi G.-Varga T.: Matematika tankönyv a mezőgazdasági techniku-
mok II. osztálya számára, Geometriai rész.

Szalai 1.: Kémia tankönyv. a gimnáziumok II. osztálya számára (átdol-
gozás). Budapest 1959, 114 p.

Szalai 1.: Évvégi ismétlés kémiából a gimnáziumok II. osztályában. Ter-
mészettudományok Tanítása 1959, 4. szám, 24-26.

Szende A.: Hogyan segíthetjük középiskolás gyermekünket a tanulás-
ban. Szülők Könyvtára, Kossuth Kiadó, Budapest 1959, 32-50. p.

Szende A.: Az alany stilisztikájához. A Magyar Nyelv és Irodalom Ta-
nítása II, 4. szám, 52-57, 1959.

Szende A.: Recenziók. Magyar Nyelvőr 83, 302-305, 305-306, 500-503,
1959.

Szende A.-Takács E.: Nyelvi és stilisztikai gyakorlatok. Tanító- és
Ovónőképzők számára. Tankönyvkiadó, Budapest" 1959, 165 p.

Székely B.-Timár Gy.-né: Tanárképzésünk alakulása. Pedagógiai Szemle
IX, 470-478, 1959.

Székely B.: Iskolai Nyelvművelő. (Recenzió.) Pedagógiai Szemle IX,
980-981, 1959.

Temesi A.: Akorszerű szemléltetés. Pedagógiai Szemle IX, 64p-659,

1959.
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Temesi A.: Esztétikai nevelés a magyar iskolákban. (Orosz nyelven.)
Ucsityelszkaja Gazjeta 1959, 40. szám, 132-143.

'l'imár Gy.: Móricz Zsigmond és a forradalom. A Magyar Nyelv és Iro-
dalom Tanítása -II, 1. szám, 3. p.

Tolnai J.-Gallai T.-Péter R.: Matematika az általános gimnáziumok II.
osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest 1959.

Tolnai J.-Gallai T.-Péter R.-Hódi E.-Szabó P.: Matematika az álta-
János gimnáziumok Ill. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Buda-
pest 1959.

Tolnai J.-Hódi E.-Szász G.: Matematika az általános gimnáziumok IV.
osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest 1959.

Tolnai J.-Varga T.: Matematika a Tanítóképzők IV. osztálya számára.
Tankönyvkiadó, Budapest 1959.

Vajda E.: Világnézeti nevelés a biológíában. Természettudományok 'I'amí-
tása 1959, 3. szám, 46-49, 4. szám (folyt.),

Vajda E.-Éhik Gy.-né: A biológiai gyakorlati órák módszertana. Buda-
pest 1959, 54 p.

"Ságvári Endre" GyakorIó Gimnázium és Általános Iskola

(VIII., Trefort utca 8.)

1.
Fehérvári Gyula igazgató
Lengyel Sándor igazgatóhelyettes
Solti Jánosné dr. igazgatóhelyettes
Aujeszky Lászlóné vezető tanár
Agoston Györgyne vezető tanár
Balázs Péterné vezető tanár
dr. Balogh István vezető tanár
dr. Balogh László vezető tanár
Bartha Lászlóné ·vezető tanár
Berzáczy Istvánné vezető tanár
Csatéry Mária veze1lő tanár
Czéhmester István vezető tanár
Farsang Pálné vezető tanár
Filarszky Erzsébet vezető tanár
Fodor Endréné vezető tanár
Götz Gusztávné vezető tanár
dr. Halmágyi László vezető tanár
dr. Horányi Károly vezető tanár
Kassák Lajosné vezető tanár
Kiss Istvánné vezető tanár .
Komin Éva vezető tanár
dr. Legeza Pál vezető tanár
Lengyel Magda vezető tanár
dr. Levius Ernő vezető tanár
Lukács Agnes vezető tanár
dr. Majoros János vezető tanár
dr. Makay Gusztáv vezető tanár
dr. Messik Béla vezető tanár
dr. Nagy Erzsébet I. vezető tanár
dr. Nagy Erzsébet II. vezető tanár
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dr, Nagy Ferenc vezető tanár
Reményl Gusztávné vezető tanár
Serenyi Emma vezető tanár
Stéger Hajnal vezető tanár
Süpek Ottóné vezető tanár
dr. Szabó Míhály vezető tanár
Szávai Nándor vezető tanár
Szemkeő Gáspárné vezető tanár
Szücs Júlia vezető tanár
Takács Etel vezető tanár
Timár Györgyné dr. vezető tanár
dr. Tóth Ferenc vezető tanár
Velkei Ferencné vezető tanár
Vidor Pálné dr. vezető tanár
Józsa Andrásné dr. tanár
Kereszturi Gyuláné tanár
Pálvölgyi. Mária tanár
Révész Gáborné tanár
Rózsahegyi Tiborné tanár
Teleki László tanár
Balla Margit tanító
Fauszt Erzsébet tanító
Filla Istvánné tanító
Hinfner Piroska tanító
Kastaly Ferencne tanító
Lenhardt Lajosné tanító
Nagy Ferencné tanító
Páger Sándorné tanító
Zaláni Béláné tanító
Bodor Zoltán előadó
Torma Domonkosné adminisztratív ügyintéző
Bagyinszky Béláné hivatalsegéd
Buchbinder Oszkárné hivatalsegéd
Császár István hivatalsegéd
Demeter István hivatalsegéd
Demeter Istvánné hivatalsegéd
Kálmán Józsefné hivatalsegéd
.Patkó Györgyne hivatalsegéd

Oktatás az iskola órarendje szerint.

Ill.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. IV .

B a lo g h 1 .: Russzkij Jazik. Orosz nyelvkönyv a gimnáziumok és te chni-
kumok első osztályaiban szervezett kezdő csoport számára. Tan-
könyvkiadó, Budapest 1959, 220 p.
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Balogh 1.: Orosz nyelv 1-11. Az idegen nyelvek tanítása II, 1959.
Balogh L.: Magyar irodalmi olvasókönyv az általános iskolák VI. osztá-

lya számára. Tankönyvkiadó, Budapest 1959.
Csatáry M.: Történelmi térképatlasz. Kartográfiai V., Budapest 1959.
Csatáry M.: A szocialista világnézetre nevelés a gimnázium Ill. osztá-

lyában. Történelemtanítás 1959; 6. szám.
Fodor E.-né: Egy házi fogalmazás előkészítése. A Magyar Nyelv és Iro-

dalom Tanítása II, 2-3. szám, 14--17, 1959.
Horányí K.: Angol nyelvkönyv az általános iskolák V. osztálya számára.

Tankönyvkiadó, Budapest 1959.
Makay G.: A Tanácsköztársaság irodalomtörténeti tanítása a gimnázium

IV. osztályában. (Részletek egy készülő tanulmártyból.) A Magyar
Nyelv és Irodalom Tanítása II, 2. szám, 6-12, 1959. . .

Makay G.: Édes hazám, fogadj szívedbe! Versértelmezések. Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, Budapest 1959, 411 p .

.Makay G.: Lukácsy Sándor-Balassa László: Vörösmarty Mihály, 1800-
1855. (Recenzió.) Irod. tört. Közl. LXIII, 146-148, 1959.

Makay G.-Dallos Gy.: Magyar irodalomtörténet 1. rész. ·Az általános
gimnáziumok II. osztálya számára. V. kiadás. Tankönyvkiadó, Bu-
dapest 1959, 248+XX p.' ')

Makay G,--DalIos Gy.: Szöveggyűjtemény a magyar .és a világirodalom-
ból. 1. rész. Az általános gimnáziumok II. osztálya számára. V.
kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest 1959, 440+XXXIIp.

Nagy E.: A szakköri munkáról. Történelemtanítás, 1959, 5. szám. .
Nagy F.-Tóth 1.: Latin nyelvkönyv a gimnáziumok II. osztálya számára.

Tankönyvkiadó, Budapest 1959, 131 p.
Serényí E. (társszerzőkkel): Énekeskönyv a gimnáziumok 1. osztálya szá-

mára. Tankönyvkiadó, Budapest 1959, 128 p.
Takács E.: Tematikus tervezés a nyelvtanításban. A Magyar Nyelv és

Irodalom Tanítása II, 5. szám, 10-13 és 6.' szám, 20-25, 1959.
Takács E.-Rácz E.: Kis magyar nyelvtan. Gondolat Kiadó, Budapest

1959,. 309 p.
Takács E.: Lásd "Apáczai Csere János" Gyakorló Gimnázium IV.
Tímár Gy.-né: Öröm és gond a gyermek. (Recenzió.) Pedagógiai Szemle

IX, 1959.
Tímár Gy.-né: Lásd "Apáczai Csere János" Gyakorló Gimnázium IV.
Tóth F.: A földrajz tanítása a gimnáziumok II. osztályában. Földrajz-

tanítás 1959, 1. szám.
Vídor P.-rié: Az irodalom nevelő hatása. A 14-18 éves gyermek neve-

lése a családban című gyűjteményben. Szülők Könyvtára, Kossuth
Kiadó, Budapest 1959, 65-97 p.
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D iá k o t th o n o k

X I ., M é n e s i út 1 1 -1 3 .

6 .

EGYÉB INTÉZMÉNYEKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dr. Tóth Gábor igazgató
Kőnig Antal gondnek
Haraszin Erzsébet kapus
Lukácsi Andrásné kapus
Czuczor Istvánné takarítónő
Káldi Ilona takarítónő
Megyeri Józsefné takarítónő
Pálházi Józsefné takarítónő
Torkos Margit takarítónő
Weber Oszkárné takarítónő

IX ., R á d a y u tc a 4 3 -4 5 .

dr. Gordos István igazgató
Haász Antal adminisztratív ügyintéző
Horváth József adminisztratív ügyintéző
Kertész József házfelügyelő
Bujkovszki Mária kapus
Nagy Varga Etel kapus
Tóth Lászlóné kapus
Czakó Olga takarítónő
Juhász Andrásné takarítónő
Kertész Józsefné takarítónő
Minarovics Béláné takarítónő
Nagy Magdolna takarítónő
Sólyom Teréz takarítónő
Szabocsány Györgyné takarítónő
Szakács Sándorné takarítónő
Tóth Elekné takarítónő
Vineze Teréz takarítónő
Zsirai Józsefné ' takarítónő
Kottász István fűtő
Vágvölgyi János Úítő

V I lI ., R á k ó c z i út 5 .

Házi Erzsébet igazgató
Soltész Jenőné adminisztratív ügyintéző
Mandler Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Demeter Ferencné házfelügyelő

306



Bege Júlia kapus
Kisfaludi Ferencné kapus
Barkaszi Lászlóné takarítónő
Benkő Istvánné takarítónő
Iván Sándorné takarítónő
Kadlecz Lajosné takarítónő
Kárász Józsefné takarítónő
Liszai Józsefné takarítónő
özv. Pohál Antalné takarítónő
Simon Józsefné takarítónő
Simon Teréz takarítónő
Szirszen Mária takarítónő
Wolf Jenőné takarítónődcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z a n a tó r iu m

(XII., Mátyás király út 18.)

Parti Jánosné gondnek
Szőllősi Imréné vezető ápolónő
Barabás Rózsi ápolónő
Kreisinger György házfelügyelő
Enczel Károlyné takarítónő
Kenesei Lajosné takarítónő
Zágoni Endréné takarítónő

B u d a p e s t i E g y e te m i A t lé t ik a i K lu b (B E A C )

(XI., Mező utca 4.)

Várszegi József ügyvezető alelnök
Biró Bertalan előadó
Schwertner Klára adminisztratív ügyintéző
Gönczi József műhelyvezető
Ivány Gyula szakmunkás
Péter Miklós szakmunkás
Szita Bálint szakmunkás .
Agócs János betanított munkás
Bartonczelly Sándorné betanított munkás
Darin Sándor betanított munkás
Seres Károly betanított munkás
Budai Pálné takarítónő
Gönczi Józsefné takarítónő
Macskó Andrásné takarítónő
Szadler Józsefné takarítónő

B ö lc ső d e

(VIlI., Krudy utca 12.)

Heé Istvánné vezető gondozónó
Berecz Endréné gondozónő
Czeiner Rozália gondozönö
Fábián Józsefné gondozónő
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Gyetvai Józsefné gondozónő
Kovács Magdolna gondozönö
Pukszler Zoltánné gondozónó
Magasztos Jánosné mosónő
Kárpáti Kárólyné takarítónő
Kollerits Jánosné takarítónő
Szőke Júlia takarítónődcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a p k ö z i O tth o n

(V., Egyetem tér 5.).

Almássy Gáborné ovono
Fekete Jolán óvónő
Vásárhelyi Mária óvónő
Antony Istvánné dajka
Galambos Erzsébet dajka
Vass Lászlóné dajka
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/

Bajmóczi Mária 250
Bajor János 189, 190
Bajusz Eörs 284
Bak József 205
Baki Imre 236
Baki Jánosné 252
Bakos Ferencné 92
Balassa János 41
Balassa László 200
Balassa László 300
Balázs János 224·
Balázs Loránd 254, 255, 256
Balázs Péterné 303
Balázsovich Gyuláné 290
Baleczky Emil 129,' 131, 132
Balkay Bálint 278, 279
Balla Margit 304
Balló Rudolf 18
Balog Elemér 4
Balogh István 303, 304, 305
Balogh János 263, 264, 265
Balogh László 303, 305
Balogh Lujza 289
Balogh Zsigmondné 248
Baloghi Imre 93
Banner János 93, 170, 172, 173, 299
Barabás János 260
Barabás Jenő 177, 178
Barabás Rózsi 307
Baranyai Elemérné 261
Barcza Lajos 254, 255, 257, 258, 259
Barkaszi Lászlóné 307
Barkóczi Ilona 182, 183
Barna Péter 198, 199, 200
Bartha Lászlóné 303
Bartha Odönné 97
Bartha Tibor 270
Bartonczelly Sándorné 307
Bartucz Lajos 98, 270, 271
Bauer Béla 189, 190, 195
Baumann József 267
Baumann Lajos 242

NÉVMUTATÓ

E. Abaffy Erzsébet 104, 105
Abonyi Iván 231, 233, 234
Acsádi György 205
Adorján Bencéné 238
Agócs István 291, 292
Agócs János 307
Almási János 158, 159
Almássy Gáborné 308
Ambrus Dezső 295
Ambrus Lajos 238
Andel Tiborné 92
Andics Erzsébet 154
András László 120, 121
Andrásfalvi Károly 275
Andrássy István 263, 264, 299
Angyal Endre 125
Antal Lászfó 110
Antal Tibor 91
Antal Zoltán 271, 274
Antony Istvánné 308-
Apor Jánosné 97
Aradi Istvánné 301
Aradi Nóra 174
Arató Endre 90, 159, 160, 161
Arday László 301
Ari Zsígmondné 96 _

. Atlasz Ilona 300
Aujeszky Lászlóné 303

Adám András 238, 239
Adám Emil 300
Adám György 183
Agh István 261
Agoston Györgyné 303
Akos Lászlóné 217

Babiczky Béla 183, 185, 186
Babits Mihály 24
Bacsó Ferenc 210
Bagyinszky Béláné 304
Baintner Géza 238, 239
Bajáki Veronika 214
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Baumann Lajosné 242
Bába Miklós 240
Báder Dezső 189, 190, 195
Bálint Andorné 294, 295
Bálint Béláné 300
Bálint Györgyné 238
Bálint Józsefné 187, 188
Bánáti Mária 285
Bánáti Nándorné 127, 189, 190, 195
Bánhegyi József 98, 281, 282, 299,

300
Bánhidi Zoltán 188
Bánsági Emil 250
Bárányos István 90
Bárczi Géza 93, 104, 106
Báthor Béla 236
Bátí Lászlóné 189
Beck Gyula 250
Beck Salamon 32, 96, 208, 210
Becker Istvánné 249, 250
Becsy Zoltán 293
Beér János 11, 96, 197, 203, 204,299
Bege Júlia 307
Begyáts László 14, 151, 152
Beke Gyula. 244
Beke Ödön 24, 93, 108, 109
Beleznai Ferencné 91
Bence József 294
Bencze György 97
Bencsáth Aladárné 188
Bene Ede 189, 190
Benedek Emma 294
Benedek Endréné 272
Benedek Marcell 24, 110, 111
Benke Valéria 33
Benkő Gyula 18
Benkő Istvánné 91
Benkő Istvánné 307
Benkő Lászlóné 90
Ben~ő Loránd 93, 100, 103
Benyhe János 127
Berczik Arpád 263, 265, 299
Berecz Endre 244, 245, 246
Berecz Endréné 307
Bereczki Gábor 108, 109
Bereczky Mária 238
Berényíné Révész Mária 90, 143,

144, 145, 216
Berényi Sándor 197, 198
Berinkei Istvánné 252
Berki Feriz 147
Berky Dénes 245
Bernolák Kálmán 240
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Berrár Jolán 100, 103
Berzáczy Istvánné 303
Bessenyei. György 16
Beszédes Károlyné 250
Beviz Ferencné 261
Bezák Gáspárné 93
Bezdek Ferencné 294
Bezenyei Béláné 294
Békés Imre 199, 200
Békési Gyuláné 92
Békéssy A. 241
Bihari Ottó 44, 197
Biró Bertalan 307
Biró Endre 288, 289, 290
Biró Sándor 133
Bisztray Gyuláné 300
Bisztricsány Ede 278, 279
Blagojevíé Borislav 19, 36
Blaha Béla 236
Blumenfeld Gyuláné 301
Bobor György 211, 212
Bobrovszky Ida 295
Boda István 194
Boda Jenő 287, 288
Bodgál Zoltán 97, 199
Bodoki Miklósné 285
Bodor Zoltán 304
Bodó Zalán 237
Bodó Zalánné 236
Bodrogi Tibor 172
Bodroglígetí András 141
Bognár Jánosné 228
Bognár Mátyás 14, 224, 225, 226
Bogsch László 33, 98, 287, 288
Bohács J ózsefné 95
Bokodi J ózsefné 99
Boksay Zoltán 242, 243
Bolgár Elek~8, 80
G. Bolla Ilona 153, 162
Bolla Kálmán 129, 131
Bolyai János 34
Bondarenkó Györgyné 236
Bonyhádi Alajosné 301
Boódor Zoltánné 245
Borda József 242
Borhidi Attila 285, 286
Boros Ferenc 271
Boros Irma 33, 97
Bors Jenő 300
Borsányi Adámné 261
Borsos Olga 285, 286
Borsovai Istvánné 272
Borzsák István 294, 295, 296

.•.



Bossányi Kálmánné 275
Bozóki György 240 .
Bozóky László 240
Bódi Ferenc 300
Bója István 263
Bóka László 93, -116
Bókay János 41
Bóna István 170, 171, 172, 173
Bóta László 110, III
Börcs Gyula 295
Böszörményi Zoltán 282, 284, 285
Brandt Jenőné 92
Brájer László 238, 239
Brebovszky Emil 300
Breuer Judit 253
Bricht Pálné S3, 93
Brósz Róbert 96, 213
Bruckner Győző 89, 98, 251, 252,

253
Bruckner Sándorné 272
Buchbinder Oszkárné 304
Bucsek Henrik 261
Bucskó Béia 300
Budai Pálné 307
Budenz József 38, 40
Bujkovszki Mária 306
Bukovecz Margit 248
Bulik József 91
Bulla Béla 98, 271, 272, 273
Bunyevác Jánosné 95
Burger Kálmán 254, 257, 258, 259,

260
Burger Károly 285
Burján Gyula 285
Buzágh Aladár 98, 249, 250, 251,

299
Buzás József 97, 202, 203
Buzás László 179, 180

Cholnoky Jenőné 272
Clauder Ottó 253
Corrádi Keresztély 218, 221, 222, 22::!
Czagány Borbála 94
Czakó Árpádné 95
Czakó Olga 306
Czách László 217, 218
Czeglédi Kálmán 99
Czeglédy Károly 141, 142
Czeiner Rozália 307
Czender Istvánné 250
Czermann Lajosné 294
Czéhmester István 303
Czinkota Imréné 211

Czintner Istvánné 254
Czipszer János 230
Czuczor Istvánné+Sütl
Czuppon András 244

Csatáry Mária 303, 305
Csákány Antal 238, 239
Csákvári Béla 242, 243
Csányi Sándorné 238
Császár Ákos 87, 98, 229, 230, 299
Császár Gézáné 92
Császár István 304
Császár János, 252, 254
Császár Klára 97 '
Cseh Edit 282, 284
Cseh Károly 93
Csepcsányi Gézáné 97
Csepreghy Béla 275
Csernák Emil 300
Csillag Bálintné 95
Csillag Zoltánné 254
Csipkai Gyula 300
Csítos József 92
Csizmadia Andor 203, 204, 205
Csongor Barnabás 139, 140
Csonka István 301
Csonka Lajos 244, 251
Csontos Károl-yné 96
Csordás László 236
Csukásné Szatlóczky Irén 289
Csürös Zoltán 3, ll, 42

Dallos György 305
Dancs István 217, 218, 219
Danhauser Rezső 216
Darin Sándor 307
Darvasi Lajosné 289
F. Dániel Agnes 288, 289, 290
Dános Béla 261, 262
Dávid Antal 152
Dávid Jánosné. 230
Deák Béní 189, 191
Deák Györgyí 97
Deák Györgyné 33, 99
Deákné Bartha Katalin 104, 106
Deák József 97
Deák Sándorné 129, 131, 132
Debreczeni Árpád 149
Demeter Ferenc 91
Demeter Ferencné 306
Demeter István 304
Demeter Istvánné 304
Dencs Béláné 255
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Dercsényi Dezső 175-
Dezsényí Béla 185
Dezsényi Miklósné 275
Dezső Gyula 270, 294, 295
Dezső László 136, 294, 296
Décsei Lajos 248
Dégh Linda 175, 176
Dékány Józsefné 255
Dénes Kálmán 179
Déri Miklósné 294
Dési Frigyes 98, 280, 281
Dévay József 244, 245, 247
Dévay Márta 284
Dézsi László 282, 284
Dézsi Miklósné 99
Dienes Lászlóné 189, 191
Diósdi György 213
Diószegi István 158, 159
Diószegi Istvánné 95
Dobis üttó 247
Dobos Józsefné 97
Dobos Sándor 242, 243, 244
Dobosi Zoltán 280, 281
Dobossy László 134, 135, 136
Dobrovits Aladár 93, 151, 152
Dolmányos István 159, 160, 161
Domanovszk Akos 294, 295
Dombi Frida 301
Dombi József 300, 302
Domokos J. 285
Domokos Sámuel 132, 133, 134
Donáth Regina 294
Donáth Tibor 181
Dóra Mihályné 301
Döbrentei Lajosné 248
Döcsakovszki Viktorné 301
Dömötör Lajos 295
D. Dömötör Tekla 175, 176, 177
Drietomszki Jenő 183
Dröszler János 91
Dudás Gyula 272, 274
Dudás Gyuláné 216-
Dudich Endre 87, 98, 263, 265, 299
ifj. Dudich Endre 287, 288
Dümerth Dezső 294
Dvorák Rudolfné 92
Dzsida Erzsébet 245

Egerváry Jenő 224
Egyed János 249
Egyed László 89, 98, 278, 279, 280,

299
Eiselt Nándorné 96
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Elekes Lajos 93, 153
Elkishen Mohamed 231
Ember Károlyné 291, 292
Enczel Károlyné 307
Endrődi Frigyes 302
Endrődyné Kovács Éva 285, 286,

287
Endrői Györgyné 254, 255
Entz Géza 175
Eörsi Gyula 5, 14, 89, 96, 208, 209,

210
Eötvös József 40, 53
Eötvös Loránd 34, 40, 43, 44
Erdei László 164
Erdey-Gruz Tibor 3, 33, 44, 98, 244,

245, 247
Erdélyi Gizella 170
Erdélyi Józsefné 290
Erdélyi Károly 301
Erdész Ernő 18
Erdmann Jenő 238
Erdődi József 108, -l09, 110
Erdős László 280, 281
Erdős Pál 219, 224, 229
Erdőssy József 238
Erő János 240

Éhik Györgyné 303
Érces Elemér 91
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