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Az eddigi rectorok: 

1872/3. , BERDE ÁRON f 1892. 

1873/4. SCHULEK VILMOS T 1895. 

1873/4. MAGHIK BÉLA + 1879. 

1874/5. FINÁLY HENRIK t 1898. 

1875/6. ENTZ QÉZA t 1919. 

1876/7. GROISZ GUSZTÁV T 1899. 

1877/8. GENERSICH ANTAL 11918. 

1878/9. IMRE SÁNDOR f 1900. 

18F9/80. BRASSAI SÁMUEL F Í897. 

1880/1. HALLER KÁROLY + 1911. 

1881/2. ' AJTAY K . SÁNDOR F 1917. 

1882/3. SZABÓ KÁROLY t Í890. 

1883/4. ABT ANTÁL t 1902. 

1884/5. CSIKY VIKTOR t 1923. 

1885/6. MAIZNER JÁNOS T 1902. 

1886/7. SZAMOSI JÁNOS f 1909. 

1887/8. KANITZ ÁGOST F 1896. 

1888/9V KOLOSVÁRI SÁNDOR f> 1922. 

1889/90. KLUG NÁNDOR t 1909. 

1890/1. SZÁSZ BÉLA t 1898. 

•1891/2. KOCH ANTAL. \ 

1892/3. ÓVÁRY KELEMEN. 

1893/4. BRANDT JÓZSEF t 1912. 

1894/5. MELTZL HUGÓ t 1908. 

1895/6. MARTIN LAJOS t 1897. 

1896/7. FARKAS LAJOS + 1897,: 

1897/8. LECHNER KÁROLY + 1922. 

1898/9. TERNER ADOLF t 1918. 

1899/1900. FABINYI RUDOLF 1 1 9 2 1 . 

1900/1. VÁLYI GÁBOR. 

1901/2. LŐTE JÓZSEF. 

1902/3. SCHILLING LAJOS + 1921. 

1903/4 . , APÁTHY ISTVÁN T 1922. 

1904/5. KISS M Ó R . 

1905/6. SZABÓ DÉNES T 1918. 

1906/7. MÓLDOVÁN GERGELY. • 

1907/8. FARKAS GYULA + 1923. 

1908/9. JANCSÓ GYÖRGY F 1912. 

1909/10. UDRÁNSZKY LÁSZLÓ F 1914. 

1910/11. SZÁDECZKY LAJOS. 

1911/12. SZÁDECZKY GYULA. 

1912/13. KOSUTÁNY IGNÁC. 

1913/14. KENYERES BALÁZS. 

1914/15. MÁRKI SÁNDOR f 1925. 

1915/16. TANGL KÁROLY. 

1916/17. LUKÁTS ADOLF F 1924. 

1917/18. R IGLER GUSZTÁV. 

1918/19. SCHNELLER ISTVÁN. 

1919/20. KOLOSVÁRY BÁLINT. 

1920/21. KOLOSVÁRY BÁLINT. 

1921/22. MENYHÁRTH GÁSPÁR. 

1922/23. PFEIFFER PÉTER. 

1923/24. D r . VESZPRÉMY DEZSŐ + 1924. 

és D r . REINBOLD BÉLA. 

1924/25. D r . CSENGERY JÁNOS. 



EGYETEMI TANÁCS-

Rector magnificus: 

Dl". CSENGERY JÁNOS (1. a 25. lapon). 

Prorector: 

Dr. REINBOLD BÉLA (il, a 16. lapon). 

Dékánok: 

Dr. M O Ó R GYULA, a jog- és államtudományi kai-

dékánja (1. a 10. lapon). 

Dr. VERESS ELEMÉR, az orvostudományi kar dékánja 

1. a 16. lapon). 

Dr. ERDÉLYI LÁSZLÓ, a bölcsészet-, nyelv- és törté-

nettudományi kar dékánja (1. a 26. lapon). 

Dr. GYŐRFFY ISTVÁN, a mathematika- és természet-

tuodmányi kar dékánja (1. a 35. lapon). 

Prodékánok: 

Dr. EREKY ISTVÁN, a jog- és államtudományi kar pvo--

dékánja (L a 10. lapon). 

Dr. DEMETER GYÖRGY, majd Dr. LÖTE JÓZSEF, az 

orvostudományi kar prodékánja (1. a 16,,;ill. a 15. lapoii). 

Dr. SGHMIDT HENRIK, a bölcsészet-, nyelv- és törté-

nettudományi kar prodékánja (1. a 25. lapon). 

Dr. ORTVAY RUDOLF, a mathematika- és természet-

tudományi kar prodékánja (1. a 36. lapon). 

Tanácsjegyző: 

Dr. SZEMLER JENŐ, egyetemi főtanácsos. 



TUDOMÁNYKAROK. 

L A jog- és államtudományi kar. 

Dékán és elnök: 

Dr. MOÓR GYULA (:1. a 10. lapon). 

Prodékán: 

Dr. EREKY ISTVÁN (1. a. 10. lapon). 

Kiérdemesült tanárok: 

VÁLYI GÁBOR, a jog- és 'államtudományok doktora, 

a statisztika ny. r; tanára, a jog- és. államtudományi karnak 

1878/9. és 1891/2. tanévben volt dékánja,' 1879/80. és 1892/3: 

tanévben volt prodékánja, az egyetemnek 1900/1. tanévben: 

volt rectora, 1901/2. tanévben volt prorectora. Nyilvános 

.rendes tanárrá kineveztetett 1872. • évi október hő 12-én. 

Nyugdíjaztatott 1905. évi december hó 7-én. Lakik: Kolozs-

vár, Majális-utca 14. sz. 

BALOGH ARTHUR, az államtudományok doktora, az; 

alkotmányi és kormányzati politika,ny. r. tanára, a Magyai 

Tudományos Akadémia levelező tagja, a jog- és államtudo-

mányi karnak 1907/8. és 1914/15. tanévben volt dékánja,, 

az 1908/9. tanévben volt prodékánja. Nyilvános rendkívüli 

tanárrá kineveztetett 1906. évi május hó 7-én, nyilvános 

rendes tanárrá 1904. évi december hő 5-én. Nyugdíjaztatott 

1916. évi január hó 29-én. Lakik: Kolozsvár, Trcfort-

u tea 13. sz. 

ÓVÁRI KSLEMEN, m. kir. udvari tanácsos, a jog- és. 

államtudományok doktora, az egyetemes európai és hazat 

jogtörténet ny. r. tanára, köz- és váltóiigyvéd, az I. alap-



vizsgálati bizottság és az államtudományi államyizsgálati 

bizottság volt tagja, Kolozsvár sz. kir. város törvényható-

sági bizottságának volt tagja,' egyházi főgondnok, az 

1880/1., 1.884/5., 1899/900. és az 1909/10. tanévben a jog- és 

államtudományi kar dékánja, az 1881/2., 1900/1. és az 

1910/11. tanévben prodékánja, az egyetemnek az 1892/3. 

tanévben volt rectora és az .1893/4. tanévben prorectora, 

a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Nyilvá-

nos rendes tanárrá kineveztetett 1872. évi szeptember hó 

29-én. Nyugdíjaztatott 1916..évi szeptember hó :1-én. Lakik: 

Kolozsvár, Monostori-út 9. sz. 

KISS M Ó R , a jog- és államtudományok doktora, előbb 

a pandekta jog, majd a római jog ny. r. tanára, az I. alap-

vizsgálati s a jogtudományi államvizsgálati bizottság volt 

tagja, a jog- és, államtudományi karnak az 1892/3. éc 1901/2. 

tanévékben volt dékánja, az 1893/4. és 1902/3. tanévekben 

volt prodékánja, az egyetemnek az 1904/5. tanévben volt. 

rectora, az 1905/6. tanévben prorectora. Ny. r. tanárrá 

kineveztetett 1890. évi augusztus hó 9-én. Nyugalomba 

vonult 1921-ben. Lakik: Kolozsvárt, Szentegyház-utca, 

BOÉR ELEK, a jog- és államtudományok doktora, 

ügyvéd, a magyar közigazgatási és a ín agyar pénzügyi jog 

ny. r. tanára, a magyarországi egyetemes református egy-

ház konventjének tagja és. közjogi bizottságának előadója, 

a jog- és államtudományi karnak az 1918/19. tanévben volt 

dékánja, az 1919/20. és 1920/21. tanévekben volt prodékánja. 

Nyilvános rendkívüli, tanárrá kineveztetett 1908. évi 

augusztus hó 24-én, ny. r. tanárrá 1910. évi február hó 

13-án. Nyugdíjaztatott 1922. évi augusztus hó 25-ín 

a 109.316. sz. a. kelt. rendelettel. Lakik: Budapest, Zoltán-

utca 6. sz. 

Nyilvános rendes tanárok: 

KOSUTÁNY IGNÁC, a jog-és államtudományok doktora, 

az egyházjog ny. r. tanára, az I. alapvizsgálati és az állam- • 

tudományi államyizsgálati bizottság tagja,-a jog- és állam-

tudományi karnak az 1906/7. és az 1913/14. tanévben volt 

dékánja, az; 1904/5. tanév II. felében, az 1907/8. és az 

1914/15. tanévekben volt prodékánja,. az egyetemnek az 



1912/13. tanévben volt rectora, az 1913/14. tanévben volt 

prorectora. Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett 1900.. 

évi február hó 16-án, nyilvános rendes tanárrá 1901. évi 

július hó 17-én. Lakik: Szeged, Vár-utca 4. sz. 

KOLOSVÁRY BÁLINT (Kolozsvári), a jogtudományok 

doktora, a magyar magánjog ny. r. tanára, az 1. alapvizs-

gálati bizottság- tagja, a III. alapvizsgálati bizottság elnöke, 

a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a „Magyar 

Társadalomtudományi Társaság" alelnöke, a jog- és 

államtudományi karnak az 1917/18. tanévben volt dékánja, 

az -1918/19. tanévben volt prodékánja, az egyetemnek az 

1919/20. és 1920/21. tanévekben volt rectora. A kassai kir. 

jogakadémián a magyar és osztrák magánjognak 1899-től 

1900-ig volt ny. rk., 1900-tól 1906-ig ny. r. tanára, egyetemi 

ny. rk. tanárrá kineveztetett 1906. évi augusztus hó 20-án, 

ny. r. tanárrá 1909. évi január hó 6-án. Lakik: Szeged, 

Bqldogasszony-sugárút 4. sz. 

: MENYHÁRTH OÁSPÁR, a jog- Is államtudományok dok-

tora, ügyvéd, a részszerű, (ausztriai) magánjog ny. r. 

tanára, az I. és a III. alapvizsgálati bizottság, az államtudo-

mányi és a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, 

a szegedi Mikes Irodalmi Társaság elnöke, a m. kir. Ferencz 

József Tudományegyetem Barátai .Egyesületének ügy-

vezető elnöke, a jog- és államtudományi karnak az 1919/20. 

és 1920/21. tanévékben volt dékánja, az egyetemnek az 

1921/22. tanévben volt rectora, az 1922/23. tanévben pro-

rectora. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1911. évi december 

hó 29-ón. Lakik: Szeged, Attila-utca 11. sz. 

TÓTH- KÁROLY, a jogtudományok doktora, a magyar 

polgári törvénykezési jog ny. r. tanára, a III. alapvizsgálati 

és a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a jog-

és államtudományi karnak az 1921/22. tanévben volt 

dékánja, az 1922/23. tanévben prodékánja. Nyilvános 

rendes tanárrá kineveztetett 1913. évi május hó 20-án. 

Lakik: Szeged, Széchenyi-tér 5. sz. 

POLNER ÖDÖN, miniszteri tahácsQS, a jogtudományok 

doktora, ügyvéd, - volt; igazságügyminiszteri tanácsos, 

a magyar közjog ny. r. tanára, a II. alapvizsgálati bizott-

ság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 



tagja, a pozsonyi m. kir. Erzsébet-tudományegyetemen 

.a magyar közjog és politika volt ny. r. tanára, az 1915/16. 

tanévben ugyanazon egyetem jog- és államtudományi 

karának rectori hatáskörrel felruházott volt dékánja és az 

1918/19. tanévben volt rectora. Ny. rk. egyetemi tanári 

címet a budapesti kir. m. tud. egyetemen nyert 1905. évi 

márc. 21-én, s a pozsonyi m; kir. Erzsébet-tudományegye-

temre ny. r. tanárrá kineveztetett 1914. évi augusztus hó 

30-án, a m. kir. Ferencz József Tudományegyetemre 1923. 

évi május hő 25-érí. Lakik: Szeged, Mérei-utca 8. sz. 

KOVÁTS FERENC, az államtudományok doktora, a köz-

gazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára, a. II. alapvizsgá-

lati bizottság helyettes elnöke, képesített levéltárnok, 

a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Közgazdasági 

Társaság rendes tagja, a Magyar Numizmatikai Táraság, 

és a Magyar Társadalomtudományi Társulat választmányi 

tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 

a pozsonyi m. kir. Erzsébet-tudományegyetem volt ny. r. 

tanára, az 1918/19. tanévben ugyanazon egyetem jog- és 

államtudományi karának volt dékánja, az 1919/20. tanév-

ben volt prodékánja és az egyetem prorectora. A pozsonyi 

m. kir. Erzsébet-tudományegyetemhez ny. r. tanárrá 

kineveztetett 1914. évi augusztus hó 30-án, a m. kir. Ferencz 

József tudományegyetemhez ny. r. tanárrá kineveztetett 

1921. évi december hó 21-én. Lakik: Szeged, Arany János-

uca 2. sz. 

Kiss ALBERT (balásfalvi), a jogtudományok doktora, 

•a római jog ny. r. tanára, az I. alapvizsgálati bízottság 

elnöke, a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, 

íi kecskeméti ref. jogakadémia-volt tanára és igazgatója, 

ÍI .kassai kir. jogakadémia volt- tanára, a pozsonyi kir. 

Erzsébet-tudományegyetem volt tanára s ugyanazon egye-

tem jog- és államtudományi karának az 1919/20. tanévben 

volt dékánja. A> pozsonyi m. kir. Erzsébet-tudományegye-

temhez ny. r. tanárrá kineveztetett 1914. évi aug. hő 30-ári, 

a m. kir. Ferencz Józseí-tudományegj'etenihez a nemzet-

közi (összehasonlító) magánjog ny. r. tanárává kinevez-

tetett 1921. évi szeptember hó 22-én, a római jog ny. r. 

tanárává kineveztetett 1922. évi augusztus hó 12-én. 

Lakik í Szeged, Lőw Lipót-titca 17. sz. 
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EREKY ISTVÁN, a Jogtudományok doktora, előbb 

U magyar alkotmány- és jogtörténet, majd a magyar köz-

igazgatási és a magyar pénzügyi jog ny. r. tanára, az 

I. alapvizsgálati bizottság helyettes elnöke, a II. alap-

vizsgálati bizottság tagja és az államtudományi államvizs-

gálati bizottság elnöke, ezidei prodékán, a pozsonyi m. kir. 

Erzsébet-tudományegyetem volt ny. r. tanára, a. Magyar 

Tudományos Akadémia levelező tagja. Sáros . vm. tb. 

főjegyzője. Ny. r. tanárrá kineveztetett a pozsonyi m. kir. 

Erzsébet-tudományegyetemhez 1914. évi aug. hó 30-ári, 

a m. kir. Ferenez József-tudományegyetemhez .1921. évi 

szept. hó 22-én, a. magyar : alkotmány- és jogtörténeti 

tanszékre, majd az 1925. évi január hó 17-én 1361/IV. sz. a. 

kelt rendelettel a magyar közigazgatási és pénzügy jogi 

.tanszékre. Lakik: Szeged, Tisza Lajos-kprút 52. sz. 

SZANDTNER PÁL, az államtudományok doktora, a 

politikának ny. r. s a magyar közjognak jogosított tanára, 

az I. és II. alapvizsgálati bizottságoknak s az államtudo-

mányi államvizsgálati bizottságnak tagja, előbb- a nagy-

váradi kir. .jogakadémián a magyar közjog és. a politika 

nyilvános rendes tanára és ugyanazon akadémiának az 

. 1915/16. és 1916/17. tanévekben volt. dékánja, a jog- és 

államtudományi karnak az ,1922/23. tatijivben dékánja, 

1921/22. és 1923/24. tanévben volt prodékánja. A magyar 

közjog ny. r. tanárává kineveztetett 1917. évi január hó 

13-án, a politika rendes tanárává 1921. szeptember hó 

22-én. Lakik: Szeged, -Tisza 'Lajos-körút 46. sz. 

MOÓR QYULA, a jogtudományok doktora, a jogfilozófia 

ny. á-. tanára, az államtudományi és< államvizsgálati bizott-

ság helyettes elnöke, ,a II. és IIL alapvizsgálati bizottság, 

- valamint a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, 

ezidei dékán, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 

tagja,, a. Magyar Társadalomtudományi. Társulat s a Mikes 

Irodalmi társaság választmányi tagja, a szegedi Dugo-

nics Társaság tagja; a III. oszt. hadiékítményes katonai 

' érdemkereszt (a kardokkal), az ezüst Signum Laudis (a 

kardokkal), a bronz Signum Laudis (a kardokkal), a II. oszt. 

ezüst vitézségi érem, a. Károly-csapatkereszt és a II. oszt. 

porosz kir. vaskereszt tulajdonosa. A nemzetközi jog ny. r. 
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tanárává kineveztetett 1918. évi november 21-én, a jog-

filozófia nyilvános rendes tanárává 1921. évi szeptember hó 

5-én. Lakik: Újszeged, Szerb internátus. 

LAKY DEZSŐ, az államtudományok doktora, a statisz-

tika ny. r. tanára, a II. alapvizsgálati bizottság és az állam-

tudományi államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar 

Statisztikai Társaság alelnöke s a Magyar Társadalom-

tudományi Egyesület választmányi tagja,, a m. kir. Köz-

ponti Statisztikai Hivatal Szakvizsgálati bizottságának 

tagja, a II. oszt., polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa.. 

Ny. r. tanárrá kineveztetett 1921. évi szeptember hó,22-én. 

Lakik: Szeged, Táhocr-utca'3. 

BÚZA LÁSZLÓ, a jog- és államtudományok, doktora, 

a nemzetközi, jog ny. r. tanára, a sárospataki ref, jogakadé-

mia voilt ny r. tanára, a III. alapvizsgálati bizottság helyettes, 

elnöke, az .államtudományi államvizsgálati bizottság .tagja,, 

a Magyar Társadalomtudományi Társulat választmányi 

tagja. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1923. évi március hó 

10-én. Lakik: Szeged, Petőfi Sándor-sugárút 25. sz. \ 

Tiszteletbeli ny. r.,tanár: 
l 

FINKEY FERENC, a jogtudományok doktora,, á büntetfr 

perjog volt ny. r. tanára, ügyvéd, á Magyar Tudómányos 

Akadémia levélező tagja, 1893-tól 1912-ig a sárospataki 

ref. jogakadémia tanára, 1912-től 1915-Í& a kolozsvári 

m. kir. Ferencz Józíeí-tudományegyetem, 1915-től 1912-ig 

a pozsoíiyi m. kir. Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára, 

az 1917/18. tanévben az utóbb említett egyetemnek rectora. 

A m. kir. Ferencz József-tudományegyetemhez ny, r.. 

tanárrá újólag kineveztetett 1-921. évi szeptember hó 22-énv 

1923. évi május hóban m. kir. koronaiigyész-helyettessé 

neveztetett ki. Tiszteletbeli ny. i. tanárrá kineveztetett' 

1925. évi március hó 2-án 6690/IY. számú rendelettel. 

Magántanárok: 

MESZLÉNY ARTHUR, a jogtudományok doktora,, köz~ 

és váltóügyvéd, nyugalmazott budapesti kir. kereskedelmi 
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és váltótörvényszéki bíró. A magyar magánjogból magáu-

ianárrá képesíttetett 1907. július 4-én. Lakik: Budapest, 

11., Nyúl-utca 4. sz. 

ALMÁSI ANTAL, a jogtudományok doktora, okleveles 

ügyvéd, budapesti kir, ítélőtáblai bíró. A magyar magán-

jogból magántanárrá képesíttetett 1910. évi március hó 

12-én. Lakik: Budapest, Retek-utca 53. sz. 

BÍRÓ BALÁZS, a jog- és államtudományok doktora, 

köz- és váltóügyvéd, m. kir. közigazgatási bíró. A magyar 

polgári törvénykezési jogból magántanárrá képesíttetett 

1911. évi július.hó 4-én. Lakik; Budapest, II, Orbánhegy i-

út 5. sz. 

DÁNOS ÁRPÁD, az államtudományok doktora, nyttg. 

magyar kir. kereskedelemügyi miniszteri osztálytanácsos, 

az Országos: Ismeretterjesztő Társaság, a németországi 

Közgazdasági társaság stb. tagja, a Ferencz József-rend 

lovagja' (hadiékíttnényes), a török Medjidje-rend 11. oszt., 

a török vasfélhold, a bolgár Liokat Ezüst-érem tulajdonosa. 

A magyar ipari közigazgatási jogból magántanárrá képe-

-síttetett 1918. apr. hóban. Lakik: Budapest, VI., Andrássy-

út 37. sz. 

ZEHERY LAJOS, a jogtudományok doktora, m. kir. 

igazságíigyminiszteri titkár, A magyar büntető perjogból 

. magántanárrá képesíttetett 1922. .évi június hó 25-én. Lakik: 

Budapest, Ullői-út 109/B. I. 12. 

' SCHNULLER KÁROLY, az államtudományok doktora, 

a Miskolcra menekült eperjesi ág. hitv. ev. collegium jog-

akadémiájának .tanára. A statisztikából magántanárrá képe-

síttetett 1922. évi június hó 25-én. Lakik: Miskolcz. • 

Báró PETRICHEVICH HORVÁTH EMIL, a jog- és állam-

tudományok doktora, a rn. kir.. népjóléti és munkaügyi 

minisztérium államtitkára, köz- és váltóügyvéd, a politikai 

tudomány történetéből egyetemi magántanárrá képesíttetett 

1925. évi április hó 29-én. Lakik: Budapest. 

SZTEHLÓ ZOLTÁN, a jogtudományok doktora, a mis-

kolezi ág. ev. jogakadémia ny. r. tanára, a római jogtörté-

netből egyetemi magántanárrá képesíttetett 1925. évi május 

M 20-án. Lakik: Miskolcz. 
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• E l ő a d ó k : 

VINCZI KÁROLY, az államtudományok doktora, egye-

temi titkár, a in. kir. Ferencz József Tudományegyetem,-

Barátai Egyesülete Jog- és Társadalomtudományi Szak-

osztályának, a szegedi ref. egyházközség presbyteriumá-

nak jegyzője, a Magyar Társadalomtudományi Társulat 

rendes tagja, az államszámviteltan. előadója, a román 

nyelv lectora. Az államszámviteltan előadásával meg-

bízatott 1921. évi október hó 26-án. Lakik: Szeged, Bol-

dogasszony-sugárút 4. sz. 

Dr. THIERINO OSZKÁR iparoktatási kir. főigazgató,, 

műegyetemi nyilvános rendkivülí tanár, a „Bevezetés 

a műszaki tudományokba" című speciálkollégium meg-

bízott előadója. • 

TÓBIÁS LÁSZLÓ m. kir. felsőipariskolai rendes tanár,, 

a „Fejezetek az építészet köréből" című speciálkollégium, 

megbízott előadója. 



IL Orvostudományi kar. 

Dékán és elnök: 

Dr..:VERESS ELEMÉR (1. a 16. lapon). 

Prodékán: 

Dr. DEMETER GYÖRGY, majd Dr. LÖTE JÓZSEF (1. 

.alább). 

Kiérdemesült tanár: 

DAVIDA LEÓ (boldogi), orvos-sebészdoktor, szülész-

mester, a leíró- és tájbonctan ny. r. tanára, a leíró- és táj-

bonctani intézet és múzeum igazgatója, az orvosi karnak az 

1886/7., 1890/1., 1891/2., 1898/9. és 1916/17. tanévekben volt 

dékánja, 1887/8., 1892/3., 1899/900., 1913/14., 1917/18., 

1920/21. és 1921/22. tanévekben volt prodékánja. Ny. r. 

tanárrá kineveztetett 1882/július hó 12-én. Nyugalomba 

vonult, Laikik: Budapest, VI., Rózsa-utca 78. 

Dr. IMRE JÓZSEF, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend 

lovagker., a II. o. polgári hadi érdemrend és a Vöröskereszt 

érdemjel tiszti keresztjének tulajdonosa, Hódmezővásárhely 

törv.-hat. j. város díszpolgára; orvos- "és sebészdoktor, szü-

lész- és szemészmester, a heidelbergi Ophthalmolog 

Gesellschaft tagja, az Országos Orvosszövetség kolozsvári 

fiókjának volt elnöke, az Orsz, Közegészségi Tanácsnak 

és a tiszti orvosi vizsgáló bizottságnak tagja, a szemészet 

nyilv. rendes tanára, a szemészeti klinika igazgatója, az 

•orvosi karnak az 1915/16. tanévben volt dékánja, az 1916/17. 

tanévben volt prodékánja. Nyilv. r. tanárrá kineveztetett 

1909. április 23-án (42,719. m. r.). Lakik; Budapest, I., Bors-

utca 18. 
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Nyilvános rendes tanárok: 

LŐTE JÓZSEF (illyefalvi), egyetemes orvosdoktor, 

*a Budapesti Kir. Orvosegyesiilet lev.-, a Magyarországi 

Gyógyszerészegyesület, az Egyetemi Kör és a Kolozsvári 

Dalkör tiszteletbeli tagja, az ált. kór- és gyógytan nyilv. 

r." tanára, a tiszti orvosi és törvényszéki orvosi vizsgáló 

bizottság tagja, a gyógyszerészgyakornok vizsgáló bizott-

ság elnöke, az orvosi „karnak az 1893/4., 1899/900., 1909/10. 

és 1918/19. tanévekben volt dékánja, az 1894/5., 1900/1., 

1910/11. és 1919/20. tanévekben és az 1924/25. tanév II. 

felében volt prodékánja, az egyetemnek az 1901/2. tanévben 

volt rectora, 1902/3. tanévben volt prorectora. Nyilv. rkív. 

tanárrá kineveztetett 1890. nov. 12-én; ny. r. tanárrá .1893. 

január 30-án. Lakik; Szeged, Rigó-utca 24/c. sz, 

RIOLER GUSZTÁV, egyetemes orvosdoktor, a közegész-

ségtan nyilvános rendes tanára, a közegészségtani intézet 

igazgatója, a gyógyszerészhallgatók szigorlatán a kormány 

képviselője, a tiszti orvosi és bahieológiai tanfolyamok 

előadója s vizsgáló bizottsági tagja, az országos fürdő-

és forrásügyi bizottság tagja,, az orvosi, karnak az 1906/7. 

és. 1914/15. tanévekben volt dékánja, az 1907/8. és 1915/16. 

tanévekben volt prodékánja, az egyetemnek az. 1917/18. 

tanévben rectora, az 1918/19, tanévben prorectora, a kolozs-

vári egyetem budapesti elhelyezkedésé idején helyettes 

rektora. Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett -1899. 

szeptember 12-én. Lakik: .Szeged, Kálvária-tér 5.. sz, 

JANCSÓ MIKLÓS, egyet, orvosdoktor, a belgyógyászat 

nyilv. r. tanára, a belgyógyászati klinika igazgatója. Nyilv. 

r. tanárrá kineveztetett 1911. szept. 23-án (113.846. sz. m. 

r.). Lakik; Szeged, Kálvária-tér 5/b. sz. 

VESZPRÉMY. DEZSŐ, egyetemes orvosdoktor, a kór-

bonctan és kórszövettan nyilvános rendes-, a szövet- és 

fejlődéstan helyettes tanára, a kórbonctani és kórszövettani 

intézet igazgatója, a szövet- és fejlődéstani intézet helyettes 

igazgatója, az orvosi karnak az 1921/22. tanévben volt 

dékánja, 1922/23. tanévben volt prodékánja, az egyetem-

nek e. i. rectora. Nyilv. r. tanárrá kineveztetett 1914. május 

31-én (75.941. sz. m. r.). Elhalt 1924. V. 14-én. 
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REINBOLD BÉLA, egyetemes orvosdoktor, az orvosi 

vegytan nyilv. r. tanára, az orvosi vegytani intézet igazga-

tója, az orvosi karnak az 1922/23. tanévben volt dékánja, 

1923/24. tanévben volt prodékánja, ill. május 29-től kezdve 

az egyetemnek rectora, az egyetemnek e. i. prorectora. 

Nyilv. r. tanárrá kineveztetett 1918. december 31-én 

(17.516. sz. m. r.). Lakik: Újszeged, Népkert-sor 5. 

DEMETER GYÖRGY, egyetemes orvosdoktor, a törvény-

széki orvostan ny. r. tanára, a törvényszéki orvostani inté-

zet igazgatója, törvényszéki rendes oívosszakértö, az orvosi 

karnak e. í. dékánja. Kineveztetett ny. r. tanárrá 1919. 

január 6-án (180.501/1918. IV. a. sz. m. r.). Elhaílt 1925.1. 20. 

KUBINYI PÁL (felső-luibini és deménfalvi), egyetemes, 

orvosdoktor, a szülészet és nőgyógyászat ny. r. tanára, az 

egyetemi.női klinika igazgatója, a Budapesti Orvosegyesü-

let alapító tagja, a rák, tanulmányozására kiküldött bizott-

ság tagja, a budapesti közkórházi orvostársulat volt ülés-

elnöke, ni Orvosegyesület , gynaekologiai szakosztályának 

v. alelnöke, a Felső Oktatásügyi Egyesület tagja,, 

a „Deutsche Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynaekolo-

gie" tagja. A Stefánia anya- és cgecsemővédő egyesület 

szegedi fiókjának elnöke. Nyilvános rendes tanárrá kinevez-

tetett 1921. március 31-én (81.006. IV. a. sz. m. r.). Lakik: 

Szeged, Fodor-utca 9. sz. 

VIDAKOVITS KAMILL, egyetemes orvosdoktor, a se'bé-

szefny. r. tanára, a sebészeti klinika-igazgatója. Nyilvános 

rendes tanárrá kineveztetett 1921. július 29-én (137.564/1921. 

IV. sz. m. r.). Lakik: Szeged, Bástya-utca 9. sz. 

ISSEKUTZ BÉLA (erzsébetvárosi), egyet, orvosdoktor, 

a gyógyszertan nyilv. rendes-, a gyógyszerismeret helyet-

tes tanára, a gyógyszertan; intézet igazgatója. Nyilv. rkív. 

tanárrá kineveztetett 1919. febr. 4-én, nyilv. rendes 

tanárrá: 1921. aűg. 4-én (140.569/1921. IV. sz. m. r.). 

A „Deutsche Phannakologische Gesellschaft tagja.. Lakik: 

Szeged, Kálvária-tér 5/b. sz. 

. VERESS ELEMÉR, egyet. orvosdoktor, az élettan ny. r. 

•tanára, az élettani intézet igazgatója, az orvosi karnak e. i. 

dékánja. A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudomány-

egyetemhez^ első ízben ny. r. tanárrá kineveztetett 1913. 
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március 12-én (30.550. sz. m. r.), majd 1919-ben a buda-

pesti m. kir. Tudományegyetemnek lett ny. r. tanára, A m. 

kir. Ferencz József Tudományegyetemhez ny. r. tanárrá 

újból kineveztetett 1921. aug. 27-én-(150.456/1921. IV. sz. 

m. r.), e. i. dékán. Lakik: Szeged, Kálvária-tér 5/b. sz... 

DAVIDA JENŐ, egyet, orvosdoktor, a leíró- és tájbonc-

tan ny. r. tanára, a szövettan és fejlődéstan h. tanára, 

a bonctani intézet igazgatója, a szövettani és1 fejlődéstani 

intézet h. igazgatója. Nyilv, rendes tanárrá kineveztetett 

1921. október 11-én (170.160/1921. IV. sz. m. r.). Lakik: 

Szeged, Kossuth Lajos-sugárút 40. sz. 

SZABÓ JÓZSEF, egyetemes orvosdoktor, az elme- és 

ideggyógyászat ny. r. tanára. Nyilv. rendes tanárrá- kine-

veztetett 1922. aug. 10-én (111.916/1922. IV;- sz. m. r.). 

Lakilk: Szeged, Alföldi-utca 8. sz. 

POÓR FERENC, egyetemes orvosdoktor, a bőr- és buja-

kórtan ny. r. tanára, a bőr- és bujakórtani klinika igazga-

tója, m. kir. egészségügyi főtanácsos, a II. oszt. polgári 

hadiérdemikereszt tulajdonosa, a Szt. István Akadémia, 

a Budapesti Kir. Orvosegyesület, a Deutsche Dermatolo-

gische Qesellschaft r. tagja. Ny. r. tanárrá kineveztetett 

1923. Lakik: Szeged, Deák Ferenc-utca 4. sz. 

Dr. HAINISS ELEMÉR, egyetemes orvostudor, a gyer-

mekgyógyászat ny. r, tanára, a gyermek-klinika igazga-

tója. (Kin. 56.575/924.) Lakik: Szeged, Kórona-utca 15. 

Magántanárok: 

HANSIEWICZ OSZKÁR, egyetemes orvosdoktor, m. kir. 

honvédorvos-ezredes, a szegedi honvéd- és közrendészeti 

kórház igazgatója, a hadi sebészet magántanára. Lakik: 

Szeged, Szentháromság-utca 2. sz. • ... • 

PURJESZ BÉLA, egyet, orvosdoktor, a szív- és vér-

keringési . szervek kór- és. gyógytanának. • magántanára, 

a belgyógyászati klinika I. tanársegéde. Lakik: Szeged, 

'Kálvária-tér 5/b. sz. 

DITRÓI GÁBOR, egyetemes orvosdoktor, a szemészeti 

ciiagnosgtika magántanára, a szemészeti klinika adjunctusa 

és 11 igazgatója. Lakik: Szeged, Erzsébet-rakpart 16. sz. 
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Dr. ZÁCHER PÁL, egyetemes orvosdoktor, a kórszövet-

tan magántanára, a kórbonctani és kórszövettani intézet 

adjunctusa. Lakik: Szeged, Kossuth Lajos-sugárút 40. sz. 

- Dr. DÁVID LAJOS, oki, gyógysz., gyógyszerészdoktor, 

e. m, tanár, egy. gyógyszertári fővegyész, a gyógyszertár 

h. vezetője. Lakik; Kálvária-tér 5/b. sz. 

Dr. GENERSICH ANTAL, egyetemes orvosdoktor, a has-

üri sebészet magántanára, a hódmezővásárhelyi városi 

közkórház igazgatója. Lakik: Hódmezővásárhely. 

Ádjunctusok: 

Dr. DITRÓI GÁBOR a szemészeti klinikán (1. a magán-

tanárok között). . 

Tanársegédek: 

PÜRJESZ BÉLA, egyet. oi"vosdoktor, egyet, magán-

tanár, I. tanársegéd a belgyógyászati klinikán. 

KUNCZ ANDOR, egyet, orvosdoktor, I . tanársegéd a női 

klinikán. 

HEINER LAJOS, egyet, orvosdoktor, I. tanársegéd 

a bőr- és nemibeteg klinikán. 

JENEY ENDRE, egyet, orvosdoktor,., I . tanársegéd az 

általános kór- és gyógytani intézetben. 

CSEOEZY GÉZA, I I . tanársegéd a közegészségtani 

intézetben. • . 

POLGÁR ISTVÁN, egyet, orvosdoktor, I I . tanársegéd 

a női' klinikán. 

BARI ZSIGMOND, oki. gyógyszerész, tanársegéd az 

egyet, gyógyszertárnál. 

HUTTKAY MARGIT, oki. gyógy., tanársegéd. az egyet, 

gyógyszertárnál. 

Dr. TÚKÁTS SÁNDOR, old. gyógyszerész, tanársegéd 

a gyógyszerismereti intézetnél. 

BERDE KÁROLY, egyetemes orvosdoktor, I I , tanár-

segéd a bőr- és nemibeteg klinikán. 

BURGER KÁROLY, egyetemes orvosdoktor, I I . tanár-

segéd a női klinikán. • 
ENGEL RUDOLF, egyet, orvosdoktor, I I . tanársegéd 

a belgyógyászati klinikán. 
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P A P KAROLA, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd 

a közegészségtani intézetben. 

NYIRŐ CIYULA, egyetemes orvosdoktor, I . tanársegéd 

az elme- és ideggyógyászati klinikán. 

STIEF SÁNDOR, egyetemes orvosdoktor, I I . tanársegéd 

az elme- és ideggyógyászati klinikán. 

Dr. M A R O S TIBOR, oki. gyógyszrész, I . tanársegéd 

az orvosi vegytani intézetben. . 

Dr. MÉHES GYULA, tanársegéd a gyógyszertani int. 

MIHALOVITS SÁNDOR, tanársegéd a kórbonctani és 

kórszövettani intézetben. 

VÉOH FERENC, megb. tanársegéd a gyógyszertani 

intézetben. 

Dr. MOLNÁR JÓZSEF, tanársegéd a női klinikán (a 

Röntgen labor, vezetője). 

GELLÉRT ALBERT,, szigorló orvos, megbízott tanár-

segéd a leíró- és tájb.onctani intézetben. 

MÜNZ FRIGYES, szigorló orvos, megbízott tanársegéd 

a leíró- és tájbonctani intézetben. 

Dr. SCHULLER SÁMUEL, tanársegéd a szövet- és fej-

lődéstani intézetben. 

TÖRÖK GÁBOR, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd 

a gyermekklinikán. ' ' 

INCZE ANTAL, egyet, orvosdoktor, I . tanársegéd a 

szemészeti klinikán.-

Dr. TOMASZOVSZKY LAJOS, tanársegéd a sebészeti 

klinikán., 

Dr. TOKAY LAJOS, tanársegéd a belgyógyászati 

klinikán. ' • • " . -

SÓFALVY IDA, szig. orvos, megb. tanársegéd az orvosi 

vegytani intézetben. 

Dr. LUKÁCS JÓZSEF, tanársegéd a gyermekklinikán. 

Dr, W A L D N E R KÁROLY, tanársegéd a gyermekklinikán. 

Dr. KNALL JÁNOS, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd 

a törvényszéki orvostani intézetben. 

Dr. LŐRINCZ FERENC, tanársegéd a kórbonctani és 

kórszövettani intézetben. 

2* 
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Gyakornokok: 

Dr. TEMESVÁRY ERNŐ, egyet, orvosdoktor, díjas műtő-

növendék a sebészeti klinikán. 

VERESS MIKLÓS, orvostanhállgató, díjas gyakornok 

a bonctani intézetben. 

Dr; Vitéz JÉCSAY JÁNOS, egyet, orvosdoktor, díjas 

műtőnövendék a sebészeti klinikán. 

SZABÓ DÉNES, díjtalan gyakornok a bonctani inté-

zetben. 
TESSÉNYI BÉLA, egyetemes orvosdoktor, díjas műtő-

növendék a sebészeti klinikán. 
BARTHA ELEMÉR, egyetemes orvosdoktor, gyakornok 

a sebészeti klinikán. 
BERECZK PÉTER, egyet, orvosdoktor, díjas gyakor-

nok a női klinikán. 
TANKA DEZSŐ és TOKAY LÁSZLÓ, gyakornokok az 

elme- és idegklinikán. 
• Dr. REJTŐ KÁLMÁN, orvos-gyakornok a bőr- és 

nemibeteg klinikán. 
Dr. KANYÓ BÉLA, gyakornok az általános kór- és 

gyógytani intézetben. 
Dr. KONCZVALD TIBOR, gya-kornok a bőr- és nerni-

b/eteg klinikán. 
Dr. Vitéz VARGA LAJOS, egyetemes orvosdoktor, 

gyakornok a belgyógyászati klinikán. 
CSINÁDY JENŐ, szigorló orvos, gyakornok az élettani 

intézetben. 
Dr. KÁLÓ ANTAL, díjas gyakornok a kórbonctani és 

kórszövettani intézetben. 
TREER JÓZSEF, egyet, orvosdoktor, díjas műtőnöven-

dék a sebészeti klinikán. . 
ASZAKÓS JÁNOS, gyakornok a törvényszéki orvos-

tani intézetben. 
' Dr. NAGY MÁRIA, gyakornok a szövet- és fejlődés-

tani intézetben. 
Vitéz VERESS ANDRÁS, gyakornok a szövet-fejlődés-

tani intézetben. 
NAGY GYÖRGY, egyetemes orvosdoktor, gyakornok 

a bőr- és nemibeteg klinikán. 
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IMRE MIHÁLY, gyakornok a gyógyszertani intézetnél. 

BÉRESS JÓZSEF, díjtalan gyakornok a gyógyszertani 

Intézetnél. 

Dr. KUBACHER FERENC, díjtalan gyakornok a női 

klinikán. 

Dr. LÁSZLÓ ÁRPÁD, díjtalan gyakornok a női klinikán. 

VARGA ELEMÉR, szigorló orvos, gyakornok az orvosi 

vegytani intézetben. 

POGÁNY ISTVÁN, egyetemes orvosdoktor, gyakornok 

a belgyógyászati klinikán. 

Bozsó ISTVÁN, egyetemes orvosdoktor, díjtalan gya-

kornok a női klinikán. 

Dr. ÁTS LÓRÁND, egyetemes orvosdoktor, > díjtalan 

gyakornok a gyermekklinikán. 

PUTZ JÁNOS, egyetemes orvosdoktor, díjas gyakor-

nok a női klinikán. 

Dr. KASSAY DEZSŐ, díjas gyakornok a kórbonctani 

és kórszövettani intézetben. 

KOVÁCS LÓRÁND, egyet, orvosdoktor, díjas gyakornok 

a gyermekklinikán. 

Dr. LEINZINGER MÁRIA , oki. gyógyszerész, díjas gya-

kornok a gyógy szerismereti intézetben. 

SZEGEDI MIHÁLY, egyetemes orvosdoktor, díjtalan 

gyakornok a női klinikán. 

FILEP ALADÁR, egyetemes orvosdoktor, díjtalan 

gyakornok a női klinikán. 

BOGDÁN JÓZSEF; szigorló orvos, díjas gyakornok 

a leíró- és tájbonctani intézetben. 

FARKAS JÓZSEF, oki. gyógyszerész, díjas gyakornok 

az egyetemi gyógyszertárnál. 

BÁNYAI JÓZSEF, oki. gyógyszerész, díjtalan gyakor-

nok az egyetemi gyógyszertárnál.. / 

BERKESSY LÁSZLÓ, egyet, orvosdoktor, gyakornok 

a belgyógyászati klinikán. 

M A Y E R DEZSŐ', orvostanhallgató, díjtalan gyakornok 

az orvosi vegytani intézetben. 

Dr. B O D Ó LÁSZLÓ, orvosdoktor, d. gyakornok a bőr-

klinikán. 
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Dr. FEJÉR QYULA, li. gyakornok az ált. kór- és gyógy-

tani tanszéknél. 

BARÁTH LÁSZLÓ, egyet, orvosdoktor, gyakornok 

a belgyógyászati klinikán. 

H'EYDER STEFÁNIA, egyet, orvosdoktor, gyakornok 

a szemészeti klinikán. 

SÁRKÁNY ÁRPÁD, egyet, orvosdoktor, gyakornok 

a szemészeti klinikán. 

Vitéz VERESS ANDRÁS, díjas gyakornok a szövet- és 

fejlődéstani intézetben. 

Praeparatorok: ~ 

KELEMEN MARGIT, a közegészségtani intézetben. 
BOTIÍ JOLÁN, a gyógyszertani intézetben. 



III- Bölcsészet-, nyelv-és történettudományi kar. 

Dékán és.elnök: 

Dr. ERDÉLYI LÁSZLÓ (1. a 26. lapon). 

Prodékán: 

Dr. SCHMIDT HENRIK (1. a 25. lapon). 

Kiérdemesült tanár: 

MOLDOVÁN GERGELY, tiszt, bölcsészetdoctor, a román 
nyelv és irodalom ny. r. tanára, a bölcsészet-, nyelv- és 
történettudományi karnak az 1892/93. és 1902/3. tanévben 
dékánja, 1893/4. és 1903/4. tanévben prodékánja, az egye-
temnek 1906/7-ben rectora és 1907/8-ban prorectora, ny. 
r. tanár 1886. június 16. óta. Nyugalomba vonult 1921-ben. 
Lakik: Kolozsvárt, Széchenyi-tér. , 

KARL LAJOS, bölcsészetdoctor, a francia nyelv és 
irodalom ny. r. tanára, a Külügyi Társaság s a Néprajzi 
Társaság választmányának és a Folklore fellows magyar 
osztályának tagja.- Ny. r, tanár 1913. május 13, óta. Nyuga-
lomba vonult 1922-ben. Lakik: Szeged, Polgár-utca 30. sz. 

SCHNELLER ISTVÁN, tiszt, bölcsészetdoctor, a neve-
léstan ny. r. tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló bizott-
ság s az orsz. közokt. tanács tagja, a Magy. Tud. Akadémia 
lev. tagja, a Pestalozzi Társaság tiszteletbeli tagja, a böl-
csészet-, nyelv és történettudományi karnak 1898/9. és 
1908/9. tanévben dékánja, 1899/900. és 1909/10. tanévben 
prodékánja, az egyetemnek 1919/20-ban rectora és 
1920/21-ben prorectora. Ny. r. tanár 1894. december 30. 
óta. Nyugalomba vonult 1923-ban. Lakik: Budapesten, 
II., Batthyány-ntca 26. sz. 
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Nyilvános rendes tanárok: 

SZÁDECZKY KARDOSS LAJOS, bölcsészetdoctor, a 

magyar történelem ny. r. tanára, a magyar történelem 

segédtudományainak előadására jogosított tanár, az orsz. 

középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a szegedi 

középisk; tanárképző intézet tanára, volt nemzetgyűlési 

képviselő, a török Osmanja-rend lovagja, a Magyar 

Tud. Akadémia rendes-, a Történelmi és Hadtörténelmi 

Bizottságok tagja, a Magyar Történelmi Társulatnak 

választmányi és alapító tagja, az Erdélyi írod. Társ., 

a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság r, tagja, 

a Hunyad-vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat 

tiszteleti tagja, az Erdélyi Kárpát-Egylet v. alelnöke, 

a vilnai tudományos társulat t. tagja, a szegedi Dugonics 

Társaság r."tagja stb., a bölcsészet-, nyelv- és történet-

tudományi karnak 1895/6. és 1906/7. tanévben dékánja, 

áz 1896/7. és 1907/8. tanévben prodékánja, az egyetemnek 

1910/11-ben rectora és 191l/l2-ben prorectora. Ny. r. 1 

tanár 1891. augusztus 12. óta. Lakik: Budapest, V., 

Báthory-utca 24. sz. 

MÁRKI SÁNDOR, bölcsészetdoctor,'az egyetemes törté-

nelem ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló 

bizottság tagja, a szegedi középisk. tanárképző intézet 

tanára, a Lipót-rend lovagja, a M. Tud, Akadémia és 

a Szent István Akadémia rendes tagja, a Magyar Törté-

nelmi Társulat, M. Társadalomtud. Társulat, M. Adria 

Társaság választmányi, a Pedagógiai Társ., a marosvásár-

helyi Kemény Zsigmond-, a szegedi Dugonics- és Mikes 

Irodalmi Társaságok s az Akadémia történelmi és had-

történelmi bizottságainak rendes tagja, az Orsz. Ereklye 

Múzeum és több más egyesülef tiszt, elnöke, az Orsz. 

Középisk. Tanáregyesület, M. Földrajzi Társaság, Erdélyi 

Ífodalmí Társaság, az orsz. Eötvös-alap, a Kolozsmegyei 

Tanító-Egyesület, Kölcsey Egyesület, Hunyadtnegyei 

Történelmi* és Régészeti Társulat tiszt, tagja, a bölcsészet-, 

nyelv- és történettudományi karnak 1896/7., 1907/8. és 

1919/21. tanévben dékánja, az 1897/8., 1908/9. és 1921/22, 

tanévben prodékánja, az egyetemnek 1914/15-ben,rectora 



•Gl 

és 1915/16r.ban prorectora. Ny. r. tanár 1892. június hó 30, 

óta. Lakik: Szeged, Honvéd-tér 9. 

CSENGERY JÁNOS, bölcsészetdoctor, a classica philo-

logia ny. r. tanára, az ókori művészettörténetem1 előadásá-

val megbízott tanár, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló 

bizottság elnöke, a szegedi középisk. tanárképző intézet 

tanára, az orsz. közoktatásügyi tanács tagja, a La Fontaine 

Társaság elnöke, a M. Tud. Akadémia, a Kisfaludy Társa-

ság, a Goethe Társaság, a szegedi Dugonics Társaság 

és a Mikes Irodalmi Társaság rendes tagja, a M. Paedago-

giai Társaság rendes-, a Philologiai Társaság és a Magyar 

Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja, az ifjúsági 

előadásokat rendező színügyi bizottságnak elnöke, a városi 

színügyi bizottság meghívott tagja, a Külügyi Társaság 

művészeti és irodalmi osztályának-tagja, a németországi 

Gymnasial-Verein tagja, a bölcsészet-, nyelv- és történet-

tudományi karnak az 1900/1., 1909/10. és 1921/22. tanév-

ben dékánja, 1901/2., 1910/11. és 1922/23. tanévben pro-

dékánja, 1924/5. tanévben rectora. Ny. r. tanát 1896. 

január 14. óta. Lakik: Szeged, Rudolf-tér 14. sz. 

DÉZSI LAJOS, bölcsészetdoctor, a magyar irodalom-

történet ny. r. tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló 

bizottság, a Könyvtári Bizottság tagja, a szegedi középisk 

tanárképző intézet tanára, a Magyar Irodalomtörténeti 

Társaság egyik alelnöke, a M. Tud: Akadémia rendes 

tagja, Irodalomtörténeti és Nyelyemléktári Bizottságnak 

tagja, a Philologiai Társaság, a Magytír Nyelvtudományi 

Társaság s a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar 

Bibliofil Társaság, a Magyar Heraldikai és Geneologiaí 

Társaság igazgató-választmányi tagja, az Erdélyi Irodalmi 

Társaság, a szegedi Dugonics Társaság rendes tagja, 

a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak aá 

1913/14. és 1922/23. tanévben dékánja, az 1914/15:, az 

1919/20. tanévet pótló cursus idején és 1920/21. és 1923/24. 

tanévben prodékánja, az egyetemnek 1921/22-ben pro 

rectora, íe. i. prödékán)s Ny. r. tanár 1906. augusztus 22. 
óta. Lakik: Szeged, Templom-tér'5. sz. 

SCHMIDT HENRIK, bölcsészetdoctor, a német nyelv 

és irodalom ny. r.'tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló 
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bizottság tagja, a szegedi középisk. tanárképző intézet 

tanára, a M. Tud. Akadémia I. tagja, a J3p. Philologiai Tár-

saság választmányi tagja, az Egyetemi Torna- és Vívó-

intézeti Bizottság elnöke, a Főiskolai Sport Szövetség 

alelnöke, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar-

nak az 1914/15., 1915/16. és 1923/24. tanévben dékánja, az 

1916/17. és 1924/25. tanévben prodékánja. Ny. r. tanár 

1911. augusztus 6. óta. Lakik: Újszeged, Szerb internáius. 

ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a magyar müvelö-

déstörténelem ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanár-

vizsgáló bizottság tagja, a szegedi középisk. tanárképző 

intézet tanára, a pannonhalmi Szent Benedek-rend tagja, 

a M. Tud.. Akadémia levelező-, a Szent István Akadémia 

rendes tagja, a Magyar Történelmi Társulat és Szent 

István Társulat igazgató-választmányának és a Katii. 

Tanáregyesület igazgató-tanácsának tágja, a bölcsészet-, 

nyelv- és történettudományi karnak 1916/17. és 1924/25. 

tanévben dékánja és 1917/18. tanévben prodékánja. Ny. rk. 

tanár 1911. január 18-tól, r. tanár 1912. május 10. óta. 

Lakik: Újszeged, Szent Imre Kollégium. 

HORNYÁNSZKY GYULA, bölcsészetdoctor, az ókori 

történelem ny. r. tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló 

bizottság tagja, a szegedi középisk. tanárképző intézet 

tanára, a M. Tud. Akadémia levfelező tagja, a Magyar 

Társadalomtudományi Társulat elnöke, a Philologiai Tár-

saság és a Magyar Philosophiai Társaság - választmányi 

tagja, a. bölcsészei-, nyelv- "és történettudományi karnak 

1917/Í8. tanévben dékánja, 1918/19. tanévben prodékánja. 

Ny. r. tanár 1913. augusztus 4. óta. Lakik: Budapest, 

> BARTÓK GYÓRGY, bölcsészetdoctor, a philosophia ny. 

r. tanára, a szegedi m. kir. tanárképző intézet megbízott 

igazgatója, az orsz. tanárvizsgáló bizottság tagja, a szegedi 

középisk. tanárképző intézet tanára, a Magyar Philoso-

phiai Társaság, a hallei '„Kantgesellschaft" és a Schopen-

h'auerges'elfecliaít vállasztmányi tagja, a königsbergi Kant 

Emlékbizottság tagja. Ny. r. tanár 1917. június 1. óta. Lakik: 

Újszeged, Sferb internátus; 

HORGER ANTAL, bölcsészetdoctor, a magyar nyelvé-

szét, ny. r. tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló bizott-
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ság tagja és a szegedi tanárképző intézet tanára, a M. Tud... 

Akadémia, a Szent István Akadémia és a helsingforsl 

Finnugor Társaság tagja. Ny. r. tanár 1922. február 16.. 

óta. Lakik: Szeged, Ipar-utca-12. sz. 

MÉSZÖLY GEDEON, bölcsészetdoctor, az ural-altájt 

nyelvészet ny. r. tanára, az országos középisk. tanárvizs-

gáló bizottság tagja, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.. 

Ny. r. tanár 1922. október 20. óta. "Lakik: Szeged, Mérei-

utca 8. sz. 

KOGUTOWICZ KÁROLY, bölcsészetdoctor, az általános, 

és összehasonlító földrajz ny. r. tanára, az orsz. középisk.. 

tanárvizsgáló bizottság tagja, a szegedi középisk. tanár-

képző intézet tanára, a Magyar Földrajzi Társaság leve-v 

lező, a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja,; 

a Geográfus Szövetség főtitkára, a Turáni Társaság és. 

a Magyar Statisztikai Társaság választott tagja, Magyar 

Társadalomtudományi Társulat választmányi tagja, az. 

Országos Földmérési és Térképező Tanács tagja, a „Föld. 

és Ember" szerkesztője, a III. oszt. hadiékítményes katonai-

érdemkereszt (a kardokkal), az ezüst Signum Laudis, 

(a kardokkal), ujolag ezüst Signum Laudis (pánt), a bronz. 

Signum Laudis (a kardokkal) tulajdonosa. Ny. r. tanár" 

1923. május 14. óta. Lakik: Szeged, Leszámoló palota. 

HUSZTI JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a classica philologia 

ny. r. tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló bizottság: 

tagja, a szegedi középisk. tanárképző intézet tanára, a M . 

Tud. Akadémia levelező tagja, a Philologiai Társaság,, 

a Magyar Társadalomtudományi Társaság választmányi, 

tagja, a Kath, Tanáregyesület igazgató-választmányának 

tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa. Ny„ 

r. tanár 1923. augusztus hó 14. óta. Lakik: Budapest, Vil-

lányi-utca 4. sz. 

BUDAY ÁRPÁD, bölcsészetdoctor, az érem- és régi-

ségtan ny. r. tanára, az archaeologiai intézet igazgatója,, 

a szegedi m. kir. középiskolai tanárképző intézet tanára^ 

az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja,, 

az Egyetem Barátai Egyesületének főtitkára és a bölcsé-

szet-, nyelv- és történettudományi szakosztály választ-

mányi tagja, az Orsz. Magyar Régészeti Társulat választ-
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:mányáiiak, az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, a szegedi 

.Mikes Irodalmi Társaságnak, a Protestáns Irodalmi Társa-

ságnak és a Magyar Társadalomtudományi Társaságnak 

rendes tagja, a K. A. N. Sz. szegedi törv. hatósági választ-

mányában az egyetemi szakcsoport főmegbizottja, a Német 

Birodalmi Archaeologiai Intézet levelező tagja. Magántanár 

lett 1911. május 27.,• nyilv. rendkívüli tanári címet nyert 

1917. október 2.; nyilv. rendes tanárrá kineveztetett 1924. 

május 1. Lakik: Szeged, Tábor-utca 3. sz. 

IMRE SÁNDOR, bölcsészetdoctor, a paedagógia ny. r. 

tanára; volt vallás- és közoktatásügyi miniszter és állam-

titkár, a Magyar Gyógypedagógiai Társaság és a Kisded-

nevelők Orsz. Egyesülete elnöke, az Orsz. Polgári Iskolai 

Tanáregyesület tb, elnöke, a M. Gyermektanulmányi Tár-

saság társelnöke, az Egyetem Barátai Egyesületének 

alelnöke, a M. Paedagogiai Társaság rendes tagja, a M. 

Irodalomtörténeti T., a M. Néprajzi T., a M. Protestáns Iro-

dalmi T., a M. Társadalomtudományi Társaság választ-

mányi tagja; a duriatnelléki ref. egyházkerület tanügyi 

•előadója. Ny. r. tanár 1925. január 31. óta. Lakik; Szeged, 

Tisza Lajos-körút 52. sz. Budapesten, I., Loigodi-utca 9. sz. 

Dr. TÓTH BÉLA, bölcsészetdoctor, a francia nyelv-

és irodalomtörténeti tanszék helyettes tanára. Helyettes 

tanár 1924. szeptember óta. Lakik: Újszeged, Bethlen-

utca 2. sz. 

Tiszteletbeli ny. r. tanár: 

JANCSÓ BENEDEK, bölcsészetdoctor, a román nyelv 
és irodalom tisztb. ny. r. tanára, ny. főgimnáziumi tanár, 
a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Tisztb. ny. r. tanár 
1912. február 23. óta. Lakik: Budapest, 11., Margit-
körút 31. sz. 

Címz. ny. rendes tanár: 

HERRMANN ANTAL, bölcsészetdoctor, főiskolai kir. 
igazgató, polgári iskolai tanárképző intézeti nyug. tanár, 
•az általános és hazai ethnographia c. ny. r. tanára, oki eve-
lés középiskolai tanár, oki.' levéltárnok,. jogvégzett, az 
Erdélyi Kárpát-Egyesület néprajzi muzeumának, a sza-
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mosújvári örmény muzeumnak és Csongrád városa 

muzeumának tiszteletbeli igazgatója, a berlini, müncheni 

és bécsi anthropologiai társaságok levelező tagja, az -osz-

trák néprajzi társaság és a nemzetközi. folklore-tanács. 

tagja, a nemzetközi cigány-tudós-társaság ügyvivője,, 

a Polgári Iskolai Tanárok Egyesületének, a Tanítóképzői-

intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének, az Erdélyi Hon--

ismertető Egyesületnek alapító tagja, a Magyar Néprajzi. 

Társaságnak, a Hunyad-vármegyei Történeti és Régészeti 

Társulatnak, a temesvári Magyar Dalárdának, a brassói 

Magyar Polgári Körnek, a brassói Ált. Tanító-Egyesület-

nek, a Magyar Tanítók Túrista-Egyesületének, a Siket-

néma-lntézeti Tanárok Országos Egyesülétének, a Magyar 

Örmények Egyesületének, a Kismartoni Sport-Egyesület-

nek, a szőregi Gazdakörnek, az Országos Magyar Zene-

Egyesületnek, a csongrádi Közművelődési Egyesületnek.' 

tiszteletbeli tagja, a M. Metapszichikai Társaság tisztelet-

beli elnöke, a Szent István Akadémia rendes tagja, a La. 

Fontaine Társaság, a Balatoni Társaság és a D. M. K. E.. 

elnöki tanácsának, a Magyar Turista-Szövetség igazgató-

ságának, az Egyetem Barátai Egyesületének választ-

mányi, a Mikes Irodalmi Társaságnak r. tagja, a-m. kir*. 

belügyminisztérium cigányügyi szakértője, Csanád, Arad,. 

Torontál idelgl.. egyesített vármegyék tb. főlevéltárnoka,,, 

az „Ethnolo'gische Mitteilung aus Ungarn" . szerkesztője. 

Magántanár 1898. február 16.,' címz. ny. rk. tanár 192L. 

jűn. 2. és címz. ny. r. tanár 1924, május 24. óta. Lakik." 

Szeged, Báró Jósika-utca 30. sz. 

Címz. nyilv. rendkívüli tanárok: 

GERGELY SÁMUEL, bölcsészetdoctor, Európa X V I . és-

X V I I , száz. történelmének címz. ny. rk. tanára, magán-

tanár, 1889. április 24. és címz. ny. rendkívüli tanár 1896.. 

május 1. óta. Lakik: Kolozsvárt, Unió-utca 4. sz. 

ERDÉLYI PÁL, bölcsészetdoctor, m. kir. udvari taná-

csos, az újabbkori magyar irodalomtörténet címz. ny. 

rendkívüli tanára, a Múzeumok és Könyvtárak Országos-. 

Tanácsának tagja, a Magyar Néprajzi Társaságnak,, 
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•a Magyar Történelmi Társulatnak, a Philologiai Társa-

ságnak, a Nyelvtudományi Társaságnak, a Magyar Iroda-

lomtörténeti Társaságnak választmányi, az Erdélyi Iro-

•dalmi Társaságnak rendes tagja, a komáromi Jókai-

Egyesület tiszteleti tagja. Magántanár 1901. augusztus 

3. és címz. ny. rendkívüli tanár 1911. július 1'4. óta. Lakik: 

Erkqcsen (Komárorn-vin.). 

MARÓT KÁROLY, bölcsészetdoctor, a görög folklore és 

vallástörténet. c, ny. rendkívüli tanára, áll. reáliskolai ren-

des tanár, a budapesti Philologiai Társaság .és a Huma-

••nisztikus Gimnázium Egyesület vál. tagja. Magántanár 

1917. december 2. és címz. ny. rk. tanár 1924. március 

7. óta. 

HORVÁTH JENŐ, bölcsészetdoctor, az új-kor törté-

netének (1648-tól kezdődőleg) magántanára. Magántanár 

1911. április 20., címz. ny., rk. tanár 1924. febr. 28. óta. 

Lakik: Budapest, Molnár-utca 29. sz. 

Magántanárok: 

DÉKÁNI KÁLMÁN, bölcsészetdoctor, a magyar törté-
-nelem középkori forrásainak magántanára, a marosvásár-
helyi ref. főgimnázium rendes tanára, a Kemény Zsigmond 
írod. Társ. alelnöke, a gr; Teleki Sámuel bibliotheka 
főkönyvtárosa. Magántanár 1912. május 25. óta. Lakik:. 
Marosvásárhelyen, 

KOVÁCS ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a numizmatika 
magántanára. Magántanár 1913. december 27. óta. Lakik: 
Kolozsvárt, Petőfi-utca 60. sz. 

ROSKA MÁRTON, bölcsészetdoctor, a palaeoethnogra-
phia magántanára. Magántanár 1913. decembér 18. óta. 
Lalcik: Kolozsvárt, Schütz János-utca 13. sz. 

VARGA BÉLA, bölcsészetdoctor, a logika és logika 
történetének magántanára, okleveles középiskolai tanár, 
•az Erdélyi Múzeuín Egyesület bölcsészet-, nyelv- és 
történettudómányi szakosztályának titkára, a kolozsvári 
unitárius collegium rendes tanára. Magántanár 1915. októ-
ber 16. óta. Lakik: Kolozsvárt, Trefort-utca 15. sz. 

SZABÓ LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a Tengermellék és 
Dalmácia történetének magántanára, a Magyar Paedago-
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giai Társaság rendes tagja, a-Magyar Adria Egyesület 

alelnöke. Magántanár 1918. január ,6. óta. Lakik: 90. Elliott 

a venne, Yonkers, N. Y., United States oí America. 

BATTA ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a sárospataki ref. 

főiskola r. tanára, a mathematika és természettudományok • 

didaktikájának magántanára. Magántanár 1920. augusztus 

20. óta. Lakik: Sárospatakon. 

SCHILLING GÁBOR, bölcsészetdoctor, a fizikai földrajz 

magántanára, egyetemi adjunctus. A pántos ezüst Signum 

Laudis (a kardokkal), a bronz Signum Laudis (a kardok-

kal), a bronz vitézségi érem, a Károly csapatkereszt 

tulajdonosa. Magántanár 1922. január 31. óta. Lakik; 

. Szeged, Mérei-utca 8. III. 

BANNER JÁNOS, bölcsészetdoctor, a magyar tárgyi 

néprajz magántanára, az arcliaeologiai intézet adjunctusa, 

volt középisk. r. tanár, az Egyetem Barátai Egyesülete 

Bölcsészeti Szakosztályának főtitkára, a Dugonics Társa-

ság titkára, a szegedi Városi Múzeum néprajzi osztályának 

vezetője, a Magyar Néprajzi Társaság alapító-, a Magyar 

Történelmi Társulat és a Magyar Földrajzi. Társaság 

rendes tagja, a KANSz. szegedi választmánya programm-

bizottsági tagja. Magántanár 1922. július 5. óta. Lakik: 

Újszegeden, Ráday-utca 4. sz. 

BÍRÓ VENCZEL, bölcsészetdoctor, a magyar történe-

lem magántanára, főgimnáziumi rendes tanár, az Erdélyi 

Irodalmi Társaság rendes, az Erdélyi Múzeum Egyesület 

választmányi tagja, a kath. Pedagógiumban az egyetemes 

történelem tanára. Magántanár 1923. április 12. ófa. Lakik: 

Kolozsvárt, Piarista-rendház. 

MISKOLCZY ISTVÁN, bölcsészetdoctor, az egyetemes 

történelem magántanára, főgimnáziumi rendes tanár, 

a francia nyelvek képesített íanára. Magántanár 1923. 

május 5. óta. Lakik: Budapest, Váci-utca 33. 

SZENTIVÁNYI RÓBERT, hit- és bölcsészetdoctor, a buda-

pesti tudományegyetem hittani karának bekebelezett 

tudora, a m. kir. Feréncz József Tudományegyetemen 

a középkori könyvírás magántanára, a Szent István Aka-

démia rendes tagja, a Magy. Történelmi Társulat, a Ter-

mészettudományi Társaság tagja, 1925, június 13, óta 
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balatonboglári lelkész. Magántanár 1924. március 21. óta. 

Lakik: Balatonbogláron. 

Magántanítók: 

MÁLLY FERENC böilcsészetdoctor, az olasz nyelv és 

irodalom magántanítója, a szegedi áll. leánygimnázium 

rendes tanára.-Magántanító 1922. január 2. óta. Lakik: 

Szeged, Kelemen-utca 8. sz. 

EGNER SÁNDOR, az újgörög nyelv és irodalom magán-

tanítója, a szegedi állt. leánygimnázium tanára. Magán-

tanító 1922. április 13, óta. Lakik: Szeged,. Széchenyi-

tér 17. sz. 
MARÓT KÁROLY, a görög és latin nyelv magántanítója 

(1. a címz. ny. rk. tanárok közt). Magántanító 1-922. decem-
ber 27. óta. 

SCHNEIDER FERENC, a német nyelv lectora, áll. elemi 
isk. igazgató, iskolánkívüli népművelési titkár. Magán-
tanító 1923. szept. 1. óta. Lakik: Szeged, József főherceg-
tér II. 1. 

SZAKÁLL ZSIGMOND, bölcsészetdoctor, az angol nyelv 
és irodalom magántanítója, a szegedi áll. felsőkereskedelmi 
iskola rendes tanára. A Signum Laudis és a Károly csa-
patkereszt tulajdonosa. Magántanító 1924. június 12. óta. 
Lakik; Szeged, Viola-utca 5. sz. 

VINCZI KÁROLY, államtudor, egyetemi titkár, a román 
nyelv magántanítója (1. a jog- és államtudományi kar elő-
adójaként). Magántanító 1925. február 12. óta. Lakik: 
. Szegeden. 

LÁPOSSY HEGEDŰS GÉZA, festőművész, a rajz és 
festészet magántanítója, Orsz. Magyar Képzőművészeti 
Társ. és Magy. Képzőművészeti Egyesület rendes, Nemzeti 
Szalon műv. egy. alapító .tagja. Magántanító 1925. febr. 
óta. Lakik: Szegeden, Alföldi-utca 9. 

Torna- és vívótanár: 

. TOMANÓCZY GUSZTÁV, torna- és vívótanár, a Move 

Országos Sport Szövetségének vezetője, az Országos 

.Testnevelési Tanács és a Magyar Labdarugó Szövetség 
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igazgató-tanácsának tagja. Lakik: Szeged, Kossuth Lajos-

sugárút 6. sz. 

Adjunctus: 

SCHILLING GÁBOR (1. a magántanárok közt). 

BANNER JÁNOS (1. a magántanárok közt). 

Tanársegéd: 

BORBÉLY ANDOR, bölcsészetdoctor, a földrajzi intézet 

tanársegéde. Lakik: Szeged, Vásárhelyi-sugárút 2. sz. 

Gyakornok: 

BÁLINT ALAJOS, kari hallgató, az archaeologiai intézet 

megbízott gyakornoka. Lakik: .Szeged, Boldogasszony-

sugarút 4. sz. 



IV. Mathematikai és természettudományi kar, 

Dékán és elnök: 

D r GYŐRFFY ISTVÁN (1. a 35. lapon) . 

Prodékán: 

ORTVAY RUDOLF (L. a 36. lapon) . 

Kiérdemesült tanárok: 

RICHTER ALADÁR, bölcsészetdoctor, az általános nö-
vénytan nyűg.' nyilv. rendes- és a rendszeres növénytan 
jogosított tanára, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagja, a mathematikai és természettudományi karnak 
1905/6. tanévben volt dékánja és 1906/7-ben volt pro-
dékánja, Ny, r. tanár 1901. okt. hó 13-tól. Nyugalmaz-
tatok 1913. augusztus 31-én. Lakik: Budapesten. 

FARKAS GYULA, bölcsészetdoctor, a mennyiségtani 
természettan nyug. ny. r. tanára, a páduai. tudomány-
egyetemnek honoris causa természettud. doktora, a M. 
Tud, Akadémia r. tagja, a Math. és Phys. Társulat választ-
mányi tagja, a M. Kir. Természettudományi Társulat tagja, 
a * kolozsvári egyetemi Körnek és a. Kolozsvári Tanár-
jelöltek Egyesületének tiszteleti tagja, a mathematikai és 
természettudományi' karnak 1889/90., 1892/3., 1893/4., 
1896/7., 1897/8., 1898/9. és 1902/3. tanévekben volt dékánja, 
1890/1., 1894/5., 1899/900., 1901/2. és 1903/4-ben volt pro-, 
dékánja, az Egyetemnek 1907/8-ban volt rectora és 
1908/9-ben volt prorectora, a Ferencz József-rend közép-
keresztese. (Magántanár a budapesti Tudományegyetemen 
1881-től 1887-ig.) (Ny, rk. tanárrá 1887. január 8.,. ny. r. 
tanárrá 1888. márc. 23-án neveztetett ki.) Nyugalomba 
vonult 1915. okt. 23-án. Lakik: Budapest, L, Enyedy-utca 
11. sz. . 
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„ KLUQ LIPÓT, bölcsészetdoctor, az ábrázoló mértan 

nyug. ny,. r. tanára, a math. és természettud. karnak 1908/9. 

és az 1912/13. tanévben volt dékánja, az 1909/10. és az 

1913/4. tanévben prodékánja. (Ny. r. tanárrá 1900.. aug. 

:8-án neveztetett, ki.) Nyugalmaztatott 1917. évi augusztus 

M 16-án. Lakik: Budapesten. 

Nyilvános rendes tanárok: 

RIESZ FRIGYES, bölcsészetdoctor, a felsőbb mennyi-

ségtan ny. r. tanára, a mathematikai szeminárium ügy-

vezető igazgatója, az országos középisk. tanárvizsgáló 

bizottság alelnöke, a középisk. tanárképző intézet tanára, 

.a Magyar Tudományos Akadémia lev. tagja, a Matbem. 

•és Phys. Társulat választmányi tagja, a palermói Circolo 

Matematico, a londoni Mathematical Society, a berlini 

Mathematische Gesellschaft és a Deutsche Math.-Verei-

nigung tagja, a math. és természettudományi karnak az 

1915/16., 1916/17., 1922/23. tanévekben és az 1920/2.1. tanév 

II. felében prodékánja, az 1921/22. tanévben dékánja. (Ny. 

rk. tanárrá 1912. április 6., ny. rendes tanárrá 1914. június. 

8-án nevezetetett ki.) Lakik: Szeged, Tábor-u. 3. j " 

GYŐRFFY ISTVÁN, bölcsészetdoctor, az általános nö-

vénytan rendes nyilvános tanára,- az Ált. Növénytani 

Intézet, Botanikus Kert igazgatója, a Középisk. Tanár-

képző tanára, az orsz, tanárvizsgáló bizottság, a^gyógy-

szerészhallgatók elővizsgálati bizottsági tagja, a Fólia 
Cryptogamica' (Szeged) szerkesztője, Magyar Botanikai 
Lapok főmunkatársa (Budapest), az Acta litt. ac sc. univ. 
Fr. J, sec. r. nat. (Szeged) társszerkesztője, a Botanical 
Abstracts (Baltimore) magyarországi collaboratorá, a Nö-
vényvédelem (Budapest) főmunkatársa, a M. F. T, alföldi 

bizottságánál a Nagy-Alföld virágtalan növényeit tanul-

mányozó alosztály vezetője; a Polskié Towarzystwo Bota-

nicze (Warszawa), a m. kir. Madártani Intézet levelező 

tagja, a newyorki Sullivant Moss Society, a berlini 

Deutsche Botanische Gesellschaft, a wieni zooik-botanlsche 

•Gesellschaft, a kir. magy. Természettudományi "Társulat 

választmányi és rendes, a Növénytani, 'Szakosztály, 
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a Magyar Földrajzi Társaság, Magyarhoni Föld-

tani Társulat, Magyar Meteorologiai Társaság, Felső 

Oktatásügyi Egyesület, az Orsz. Középiskolai Tanáregye-

sület, a Magyar Turista Egyesület, Magyar Hegymászók 

Egyesülete, Magyarországi Kárpátegyesület, Karpathen-

•verein (Késmárk) rendes tagja, V, cserkészkerület elnöke,, 

a m, kir.E. J. Tudományegyetem 277. Szeri öregcserkész, 

csapat parancsnoka; A math. és term.-tud. kar 1919/20.. 

tanévet pótló, kurzus idején, valamint az 192Ü/21. tanév 

1, felében 1920. dec. 11-én történt lemondásáig prodékán: 

1924/25, tanévi dékán. E tud.-egyetem magántanára 1913/14. 

július 8-ig, rendes nyilvános tanárrá kineveztetett 1914.. 

július 9-én (VKM. 97.428—1914. IV.). Lakik: Szeged, Iskola-

utca 29. sz. í. em. . 

PFEIFFER PÉTER, bölcsészetdoctor, a gyakorlati phy-

sika és elektrotechnika ily. r. tanára, a gyógyszer észhall-

gatók elővizsgálati bizottságának tagja, a Mathematikai 

és PhySikai Társulat tagja, a math. és term.-tud? karnak 

1917/18, és-az 1920/21. tanévekben volt prodékánja, az 

egyetem 1922/23. tanévi rectora és 1923/24. tanévi prorec-

tora. (Nyilv. rendkívüli tanárrá 1904. okt. hó 10-én nevez-

tetett ki. Nyilvános rendes tanárrá 1917. március 7-én ne-

veztetett ki,) Lakik: Szeged,-Kazinczy-utóa 6. sz. 

HAAR ALFRÉD, bölcsészetdoctor, az elemi mennyiség-

tan iiy. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizott-

ság ta^ja, a középiskolai tanárképző intézet tanára, 

a Mathematikai és Physikai Társulatnak, a Deutsche 

Mathematiker-Vereinigung-nak, a palermói Circolo Mate-

maticö-nak tagja, a „Stella" csillagászati egyesület elnöki 

tanácsának tagja, a göttingeni'egyetemnek volt magán-

tanára, a zürichi egyetemnek volt dielyettes tanára, 

a mathematikai és természettudományi karnak az 1922/23.. 

tanévben dékánja és e. i. prodékánja. (Nyilv. rk. tanárrá 

1912. április 6-án neveztetett ki. Nyilv. rendes tanárrá 

1917. szept. 10-én neveztetett ki.) Lakik: Szeged, Arany 

János-utca 5. sz. 

ORTVAY RUDOLF, bölcsészetdoctor, a mathematikai 

fizika nyilvános rendes tanára, a Magyar Tudományos 

Akadémia levelező tagja, a középiskolai tanárképző intézet 
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tanára, az országos tanárvizsgáló bizottság tagja, a Mathe-

matikai és Fizikai Társulat választmányi tagja, a M. Kir, 

Természettudományi Társ. választmányi tagja, a Magyar 

Filozofiai Társulat, a Deutsche Physikalische Gesellschaft, 

.a Deutsche Mathematiker-Vereinigung, a Felső Oktatás-

ügyi Egyesület tagja, a „Stella" csillagászati egyesület 

-elnöki tanácsának tagja. A Ferencz József-Tudomány-

' , egyetem magántanára 1915/16. évben, ny. rk. tanárrá 

kineveztetett 1916. augusztus 16-án, ny. r. tanárrá pedig 

kinevezetett 1920. október 30-án, A kar e. i. prodékánja. 

Lakik: Szeged, Klauzál-tér 5. i 

SZÉKI TIBOR, bölcsészet- és gyógyszerészdoctor, az 

általános chemia ny. r. tanára, az I. sz. vegytani intézet 

igazgatója, a középiskolai tanárképző tanára, az országos 

középiskolai tanárvizsgáló- és a gyógyszerészgyakornoki 

vizsgálóbizottság tagja, a Magyarországi Gyógyszerész 

Egyesület tiszteletbeli, a berlini Deutsche Chemisehe 

Gesellschaft rendes és a kir. magy. Term.-tud. Társulat 

választmányi tagja. E tud.-egyetem magántanára 1907. 

aüg. 14-től, egyet. ny. rk. tanári címet nyert 1917, évi 

szept. 10-én (VKM. 139.823/917. IV.), .nyilvános, rendes 

tanárrá kineveztetett 1922. június 24-én (VKM. 51.218. IV.). 

Lakik: Szeged, Kossuth-utca 9. sz. 

GELEI JÓZSEF (árkosi katona), bölcsészetdoctor, 

•okleveles középiskolai tanár, általános állattan és össze-

hasonlító anatómia nyilvános rendes tanára, az Állattani 

Intézet igazgatója, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló 

"bizottságnak, az unitáriusok egyházi főtanácsának, a Magy. 

Tudományos Akadémiának levelező, a Kir. Magy. Termé-

szettudományi Társulatnak, a Magyar Földrajzi Társaság 

Alföldi Bizottságának, az Egyetem Barátok Természet-

tudományi Szakosztályának, a Mikes Irodalmi-Társaság-

nak, az Unitárius Irodalmi Társaságnak, 1 a Deutsche 

Zoologische Gesellschaft-nak, a Deutsche Gesellschaft für 

Yererbungswissenschaft-nak, a Gesellschaft Déutscher 

Naturvosch.es und Arzte-nek rendes tagja. E tudomány-

egyetem magántanára 1914. okt.—1924. ápr. Központi 

•szolgálattételre berendelt középisk. tanár 1912. márc.— 

1924. ápr. Az Ercl. Múz. Állattárának 1919 óta honoris 
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cauía megbízott tisztviselője, a kolozsvári református 

theologiai fakultáson alakult Tanárképző intézetben 

1920—21. tanévben az állattan és az ált. biológia tanára. 

Nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki 1924. márc. h6 

22. (33.811/1924. IV. ti. o. sz.) Lakik: Szeged, Tisza Lajos-

kőrút 6. 

SZENTPÉTERY ZSIGMOND' (királyhélmeci), bölcsészet-

doctor, az ásvány- és földtan ny. r. tanára, az ásvány- és 

földtani intézet igazgatója, okleveles középiskolai tanár,, 

a szegedi m. kir. középiskolai tanárképző intézet tanára, 

az orsz., középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, az. 

egyetemi állandó torna- és vívóbizottság tagja, az egye-

temi internátus és diákasztal felügyelő biz. alelnöke,, 

a Milces Irodalmi Társaság igazgató-választmányának, 

tagja, , a M. Kir. Földtani Intézet kültagja, a Magyarhoni 

Földtani Társulatnak alapító és választmányi tagja, u. e. 

társulat barlangkutató szakosztályának, a M. Földrajzi 

Társaságnak, az Egyetem Barátai Egyesülete Természet-

tudományi szakosztályának, a jénai Deutsche Mineralo-

" gische Gesellschaft-nak, a wieni Geologische Geselilschaft-

nak és a nagykőrösi Arany János irodalmi társaságnak, 

rendes tagja. A Ferencz József-tudományegyetem magán-

tanára 1911. dec. óta, egyetemi ny. rk. tanári címet 

nyert 1918. évi augusztus 8-án (35.170/918. sz.), ny. rk. 

tanárrá kineveztetett 1923. évi febr. 6-án (20.298/1923. sz.),. 

nyilvános rendes tanárrá pedig 1924. ápr. 11-én (41.385/1924-

Sz.). Lakik: Szeged, Deák Ferenc-utca 2. sz. 

Nyilvános rendkívüli tanár: " . ' 

FARKAS BÉLA, bölcsészetdoctor, az állatrendszertan: 
nyilvános rendkívüli tanára, az állatrendszertani intézet: 
igazgatója, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizott-
ság tagja. Nyilv. r kívüli. tanárrá neveztetett ki 1924. aug. 
28-án. Lakik: Szeged, Vasúti Leszámoló Palota, 

KISS ÁRPÁD, bölcsészetdoctor, a chemia ny. rk. 

tanára, a II, sz. vegytani intézet igazgatója, a középiskolát 

tanárképző tanára,.az országos középiskolai tanárvizsgáló-

és a gyógyszerészhallgatók elővizsgálati bizottságának 
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tagja. Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1924. aug. 30-án (VKM. 

84.983/1924. IV.). Lakik: Szeged, Tábor-ü. 

FröHUCH PÁL, bölcsészetdoctor, a kísérleti termé-

szettan ny. rk. tanára, a kísérleti természettani, intézet 

igazgatója. Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1924. szept. 9. 

(88713/1924.) Lakik: Szeged, Tábor-u. 

Magántanárok: 

KÁROLY IRÉN, bölcsészetdoctor, az elektromos sugár-

zások kisérleti tanának magántanára, premontrei kanonok, 

oki. főgymn. rendes tanár, a Mathematikai, és Physikai 

Társíjlat egyik alelnöke, Nagyvárad törvényhatósági 

bizottságának tagja, a nagyváradi Tüdővész Ellen Véde-

kező Egyesület igazgató-választmányának tagja, a rendi 

nagykáptalan választott tagja. • Lakik: Nagyvárad, 

premontreiek főgymnasiuma. • 

PÁTER BÉLA, bölcsészetdoctor, oki. középisk. tanár, 

gazdasági akad. igazgató, a növény morphologiájá és 

cikológiája magántanára, a Természettud. Társulat 

választmányának, az Erdélyi Gazdasági Egylet igazgató-

választmányának, az Erdélyi Múz. Egyesület természet-

tud. szakosztálya választmányának és az Erdélyi Kárpát-

Egyesület választmányának tagja, az áll. eletni népiskolák 

gondnokságának elnöke, az állami polgári fiúiskola gond-

nokságának tagja, a kolozsvári ág. ev. egyházközség 

presbytere, Kolozsvár szab. kir. város törv. biz. tagja és 

gazdaságait ellenőrző bizottságának elnöke stb. Lakik: 

Kolozsvárt, Monostori-út 165. sz. ^ 

SZILÁDY ZOLTÁN, bölcsészetdoctor, a nagyenyedi 
Bethlen Collegium nyugalmazott tanára, az állatok ház-
tartásának magántanára, a Kir. Magy. Természettudo-
mányi Társulatnak és a-Magyar Néprajzi társaságnak 
választmányi tagja, a Földtani Társulat barlangkutató 
bizottságának tagja. Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum-
hoz beosztva. Lakik: Budafokon, Templom-utca 25. sz. 

• GAÁL ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a budapesti X . kerü-

leti tisztviselőtelepi főgymn. r. tanára, a harmadkori rétegek 

gerinctelen faunájának magántanárába Magyarhoni Föld-
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tani Társulat, Magy. Természettud. Társulat, berlini 

Palaeontologische Gesellschaft, a frankfurti Malakol-

Gesellsch. rendes tagja, a Hunyadmegyei Tört., Rég. és 

Term.-tud. Társ., valamint az Országos Állatvédő Egye-

sület vál. tagja, a Magyar Hegymászók Egyesülete szak-

irodalmi előadója. Lakik: Budapesten. 

Sz. NAGY GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári 

Marianum női felsőkereskedelmi iskolájának igazgatója, 

az algebrának és függvénytannak magántanára, a Math. 

és Phys. 'Társulat, a palermói Circolo Matematico és 

a Deutsche Math.-Vereinigung tagja. Lakik: Kolozsvárt, 

" Tamás András-utca 8. sz. 

BODNÁR JÁNOS, bölcsészetdoctor, a debreceni Tiszá 

István-egyetemen az általános chemia ny. r. tanára, oki, 

középiskolai tanár, a növénybiochémia magántanára (1916 

június óta), a budapesti m. kir; növénybiochémiai intézet 

vezetője, a berlini Deutsche Chemische Gesellschaft, a kir. 

magy. Természettudományi Társulat, Magyar Cliemikusok 

Egyesülete tagja. Lakik: Bpest, II. ker., Debrői-ut 15, sz. 

EGERVÁRY JENŐ, bölcsészetdoctor, az analyzis és 

alkalmazásai magántanára. Lakik: Budapesten. 

KERÉKJÁRTÖ BÉLA, bölcsészetdoctor, az analyzis és 

geometria magántanára. Lakik: Újpesten. 

Adiunctusok: 

GYULAI ZOLTÁN, bölcsészetdoctor, a természettani 

tanszék adjunctusa, a Mathematikai és Fizikai Társulat 

tagja. Lakik: Szeged, Tisza Lajos-körűt 6. sz. 

KŐSZEGI DÉNES, bölcsészetdoctor, az I. sz. vegytani 
tanszék adjunctusa, a berilini; Demtsche Chemische Gesell-
schaft és a Kir. Magy. Természettudományi Társulat tagja. 
Lakik-: Szeged, Tisza Lajos-körút 6. sz. 

Vitéz LENGYEL ENDRE, bölcsészetdoctor, okleveles 

középiskolai tanár, az ásvány- és földtani tanszék adjunc-

tusa, a Magyarhoni Földtani Társulat, az Egyetem Barátai 

Egyesülete természettud. szakosztálya r. tagja, utóbbinak 

jegyzője, a Magyar Földrajzi Társaság és a wieni Geolo-
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gische Gesellschaft r. tagja. Lakik: Szeged, Szentistván-

tér 9., földszint. 

RADÓ TIBOR, bölcsészetdoctor, adjunctus -a mathe-

matikai tanszékek mellett. Lakik: Szeged, Makai-u. 1. 

Tanársegédek: 

SÜMEGHY JÓZSEF, bölcsészetdoctor, az ásvány- és 

földtani tanszék I. oszt. tanársegéde, a Magyarhoni Föld-

tani Társulat tagja. Lakik: Újszeged, Középkikötő-sor. 

ROTARIDES MIHÁLY, bölcsészetdoctor, az állattani 

tanszék I. oszt. tanársegéde. Lakik: Szeged, Középkiköt.őr 

sor 22. sz. 

MÁTYÁS JENŐ, bölcsészetdoctor, okleveles közép-

iskolai tanár, E. M. Egyes, választmányi tagja, az általá-

nos állattani tanszék adjunctusi állásának terhére kineve-

zett tanársegéde. Lakik: Szeged. 

JAKAB IM.RE, a természettani tanszék megb. tanár-

segéde. Lakik: Szeged, Tisza Lajos-körut 6. sz. 

PÁKH ERZSÉBET, okleveles középisk. tanár, az ált. 

növ. tanszék rendes tanársegéde. Lakik: Szeged, Teleki-

utca 17. sz. . ' 

Dr. KOL ERZSÉBET, oki. középisk. tanár, az ált. növ. 

tanszék rendes tanársegéde. Lakik: Szeged, Kálmán-u. 5. sz. 

KUDAR JÁNOS, bölcsészetdoctor, a geometriai és 

ábrázoló geometriai tanszék tanársegéde. Lakik: Szeged, 

Mikszáth Kálmán-utca 4. sz. 

HARTLY DOMOKOS, a gyakorlati physikai és elektro-

technikai intézet" megb. tanársegédei Lakik: Szegeden, 

Tisza Lajos-körút 6. sz. 
MIHÁLTZ ISTVÁN, végzett kari hallgató, a Magyar-

honi Földtani Társulat és á barlangkutató szakosztály, 

a Magyar Földrajzi Társaság r. tagja, az ásvány- és föld-

tani intézettnél a tanársegédi teendőkkel megbízva. Lakik: 

Szeged, Dugonics-tér 8—9. sz. 

SIMONFAY ILONA, okleveles gyógyszerész, az I . sz. 

vegytani intézet tanársegéde. Lakik: Szeged, Korona-u. 20. 

ZOMBORY LÁSZLÓ, okleveles vegyészmérnök, a I I . sz;. 

vegytani intézet tanársegéde. Lakik: Szeged, Osztrovszky-

utca 4. sz. . 
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Gyakornokok és vegyésznövendékek: 

BOROS ETELKA, középiskolai tanárjelölt, az ásvány-

és földtani intézet .megb..; gyakornoka. Lakik: Szeged, 

Hétvezér-utca 51. 

SIMON ELEMÉR, a természettani tanszék megb. gya-

kornoka. Lakik: Szeged, Boldogasszony-sugárút 43. sz. 

MÁooss IRÉN; az állattani tanszék díjtalan gyakor-

noka. Lakik: Szeged, Bocskai-utca 4. sz. • 

LENGYEL LAJOS, .vegyészjelölt, az I. sz. vegytani intézet 

vegyésznövendéke. Lakik: Szeged, Kálmán-utca 6. sz. 

Kocsis JENŐ, vegyészjelölt, a II. sz. vegytani intézet 

vegyésznövendéke. Lakik: Szeged, Zákány-utca 34. sz. 

•KOLOSVÁRY GÁBOR, végzett kari hallgató, az állattani 

intézet megb. gyakornoka. Lakik: Szeged, Bolclogasszony-

sugárút 2. sz., Demke-palota. 

Egyetemi botanikus kerti inspektor: 

Üresedésben. 

Egyetemi botanikus kerti kertész: 

Üresedésben. 

Tudományos nöi segéd mikrotechnikai munkákra: 

MAGOSS ÍRÉN. (L. a gyakornokok közt.) 

Egyetemi mechanikus: 

KLEIN OTTÖ, . a Kir. Magyar Természettudományi 
Társulat,. Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja, Sze-
gedi Kereskedelmi és Iparkamara körzetében az arany-
műves, órás, műszerész és villanyszerelő ipari szakmában 
működő mester-vizsgálóbizottságának elnöke, Szegedi 
Ipartestület műszerész ipari szakmában működő segéd-
és tanonc-vizsgálóbizottságának elnöke. Lakik: Szeged, 
Korona-utca 15. sz. 



I, A jog- és államtudómányi karral kapcsolatos 

bizottságok az 1924/25. tanévben. 

I. Alapvizsgálati bizottság: 

Elnök: Dr. Kiss ALBERT ny. r. tanár. 
Helyettes elnök: Dr. EREKY ISTVÁN ny. r. tanár. 

Tagok: Dr. KOSUTÁNY IGNÁC ny. r. tanár. 

Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT ny. r. tanár. 
Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR ny. r. tanár.. 
Dr. SZANDTNER PÁL ny. r. tanár. 

II. Alapvizsgálati bizottság: 

Elnök: Dr. POLNER ÖDÖN ny. r. tanár. 
Helyettes elnök: Dr. KOVÁTS FERENC ny. r. tanár. 

Tagok: Dr. EREKY ITSVÁN ny. r. tanár. 
Dr. MOÓR GYULA ny. r. tanár. 
Dr. LAKY DEZSŐ ny. r. tanár, 
Dr. BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár. . 

' Dr, SZANDTNER PÁL ny, r. tanár. 

III. Alapvizsgálati bizottság: 

Elnök: Dr. KOLOSVÁRY-BÁLINT ny. r. tanár. 
Helyettes elnök: Dr. BUZA LÁSZLÓ ny. r,4tailár. 

Tagok: Dr. JVIENY^ÁRTH GÁSPÁR ny. r. tanár. 
Dr. TÓTH KÁROLY ny. r. tanár. 
Dr. M O Ó R GYULA ny. r. tanár. 

Államtudományi államvizsgálati bizottság: 

Elnök:- Dr. EREKY ITSVÁN ny. r. tanár. 

Helyettes elnök: Dr. M O Ó R GYULA ny. r. .tanár. , 
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Belső tagok: Dr. KOSUTÁNY IGNÁC ny. r. tanár. 

Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR ny. r. tanár. 

• Dr. SZANDTNER PÁL ny. r. tanár. 

Dr. LAKY DEZSŐ ny. r. tanúr. 

Dr. BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár. 

M s ő tagok: Dr. SOMOGYI SZILVESZTER polgármester. 

Dr. SZALAY JÓZSEF ker. főkapitány. 

Dr. SAJTOS SAMU nyűg. pénzügyi tanácsos. 

Dr. BOTTKA SÁNDOR rendőrfőtanácsos. 

Dr. TONELLI SÁNDOR keresk, és ipar- ^ 

kamarai főtitkár. 

Dr. GAÁL ENDRE városi tanácsos. 

Jogtudományi államvizsgálati bizottság: 

Elnök: Dr. KISS ALBERT ny. r. tanár. 

Helyettes elnök: Dr. BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár. 

Belső tagok: Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR ny. r. tanár. 

Dr. TÓTH KÁROLY ny. r. tanár. 

Dr. MOÓR GYULA ny. r. tanár, 

Külső tagok: Dr. AIGNER KÁROLY főispán. 

Dr. KELEMEN BÉLA volt miniszter. 

Dr. HAMZA GÉZA kir. táblai elnök. 

Dr. KONCZVALD ENDRE tvszéki elnök. 

Dr. SZÁSZ IVÁN kir. főügyész. 

Dr. VÉGMANN FERENC ügyvéd, kormány-

főtanácsos. 

Dr. Kószó ISTVÁN belügyi államtitkár, 

nemzetgyűlési képviselő. 

Dr. TÓTH "IMRE ügyvéd, kormány-

főtanácsos. 
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IL Az orvosi, mathematikai és természet-

tudományi karral kapcsolatos bizottságok 

1. A gyógyszerészgyakornok-vizsgáló bizottság: 

Elnölc: Dr. LŐTE JÓZSEF ny. r. tanár. . 

Tagok: Dr. ISSEKUTZ BÉLA ny. r, tanár. 

Dr. SZÉKI TIBOR ny. r. tanár. 

TEMESVÁRY JÓZSEF gyógysz.-mester. 

BORBÉLY JÓZSEF gyógysz.-mester. 

,2t. Gyógyszerészhallgatók elővizsgálat! bizottsága: 

Elnök: A math. és természettudományi kar-
dékánja. 

Tagok: Dr. PFEIFFER PÉTER ny. r. tanár. 
Dr. GYŐRFFY ISTVÁN ny. r. tanár. -
Dr. SzÉKi TIBOR ny. r. tanár. 
Dr. REINBOLD BÉLA orvoskari ny. r. tanár. 
Dr. KISS ÁRPÁD ny. rk. tanár. 

3. A gyógyszerészmesteri szigorlatoknál működő bizottság; 

tagjai: 

Elnök: Az orvoskar dékánja. 
Kormány-

képviselők: Dr. R IGLER GUSZTÁV ny. r. tanár. 
TEMESVÁRY JÓZSEF gyógysz.-mester./ 

Bizottsági tagok: Dr. REINBOLD BÉLA ny. r. tanár. 

Dr. ISSEKUTZ BÉLA ny. r. tanár. 
Dr. SZÉKI TIBOR math. természettudo-

mányi e. ny. r. tanár. 

4. Azr orvos-doktori szigorlatokhoz kinevezett kormány* 
képviselő: 

Dr. LŐTE JÓZSEF ny. r. tanár. 
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5. A gyógyszerész approbátios vizsgánál működő bízott 
ság tagjai: 

Elnök: Az orvoskar'dékánja. 

Kormány- . 

képv i se l ő : D r . RIGLER GUSZTÁV n y . r. t a n á r . 

B i z o t t s á g i t a g o k : D r . DÁVID LAJOS e. m . t a n á r . 

' BORBÉLY JÓZSEF g yógys z . -mes t e r . 

ICL A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 

s a mathematikai és természettudományi 

karokkal kapcsolatos bizottságok 

1. Országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság. 

Mnöki iroda 'és hivatalos .helyiség: Központi Egyetem II. enn. 58. sz. 

• Elnök: 

D r . CSENGERY JÁNOS (1. bö lcs , k a r . ) ' 

Alelnök: 

Dr . RIESZ FRIGYES, (1. m a t h . és t e r m . tud . k a r . ) 

. Vizsgálóbizottság: x 

D r . BARTÓK GYÖRGY, a ph i l o soph i ábó l és p aedago-

,-giából (1. bölcs, kar.) 

D r . CSENGERY JÁNOS, a c lass ica ph i l o l o g i á b ó l ( l ásd 

bölcs, kar.) 

D r , DÉZSI LAJOS, a m a g y a r i r o d a l o m b ó l (1. bö l cs , k a r . ) 

D r . ERDÉLYI LÁSZLÓ, a m a g y a r t ö r t é n e l e m b ő l (I. 

bölcs, kar.) -

Dr . FARKAS BÉLA, az á l l a t t anbó l (1. a m a t h , és. t e rm . 

ind. kar.) 
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Dl". FRŐHLICH PÁL, a természettanból (1. a math. és 

•term. tud. kar.) 

Dr. QELEI JÓZSEF, az állattanból (1. a math. és term. 

tud. kar.) 

Dr GYŐRFFY ISTVÁN, a növénytanból (1. math. és 

term. tud. kar.) 

Dr. HAAR ALFRÉD, a mathematikából (1. math. és 

bölcs, kar.) 

Dr. HORGER ANTAL, a magyar nyelvészetből (lásd 

term. tud. kar.) 

Dr. HORNYÁNSZKY GYULA, az ókori történelemből (1. 

bölcs, lcar.) ' ' 

Dr. HUSZTI JÓZSEF, a classica philologiából (lásd 

bölcs, kar.) 

Dr. KOGUTOWICZ KÁROLY, a földrajzból (1. bölcs, kar.) 

Dr. MÁRKI SÁNDOR, az egyetemes történelemből 

(1. bölcs, kar.) 

Dr. MÉSZÖLY GEDEON, a magyar nyelvészetből (lásd 

bölcs, kar.) 

Dr. ORTVAY RUDOLF, az elméleti természettanból 

(lásd math. és term. tud. kar.) 

Dr. RIESZ FRIGYES, a mennyiségtanból (1. math. és 

term. tud. kar.) 

Dr. SCHMIDT HENRIK, a német nyelv és irodalomból (1. 

bölcs, kar.) 

' Dr. SZÁDECZKY K. LAJOS, a hazai történelemből (1. 

bölcs, kar.) 

Dr. SZÉKI TIBOR, a vegytanból (1. math. és term. 

tud. kar.) 

Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND, az ásvány- és földtan-

ból (1. math. és term. tud. kar.) 

Bizottsági jegyző: 

Dr. SZEGZÁRDY JÓZSEF, áll. leánygimnáziumi r. tanár. 

2. Középiskolai tanárképző-intézet. 

Igazgató-tanár: 

Dr. BARTÓK GYÖRGY, (1. bölcs, kar,) 



Tanárok: 

Dr. BARTÓK OYÖROY, (1. bölcs, kar.) 

Dr. CSENGERY JÁNOS, (1. bölcs, kar.) 

Dr. DÉZSI LAJOS, (1. bölcs, kar.) 

Dr. GYŐRFFY ISTVÁN, (1. math. és term. tud. kar.) 

Dr. HAAR ALFRÉD, (1. math. és term. tud. kar.) 

Dr. HORNYÁNSZKY GYULA, (1. bölcs, kar.) 

Dr. IÍOROER ANTAL, (1. bölcs, kar.) 

Dr. KOGUTOWICZ KÁROLY, (1. bölcs, kar.) 

Dr. MÁRKI SÁNDOR (1. bölcs, kar.) 

Dr. ORTVAY RUDOLF, (1. math. és term. tud. kar.) 

Dr. PFEIFFER PÉTER, (1. math. és term. tud. kar.) 

Dr. RIESZ FRIGYES, (1. math. és term. tud. kar.) 

• Dr. SCHMIDT HENRIK, (1, bölcs, kar.) 

Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS LAJOS, (1. bölcs, kar.) 

Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND, (1. math. és term. tud. 

kar.) 

Dr. MÉSZÖLY GEDEON, (1. bölcs, kar.) 

Dr. HUSZTI JÓZSEF, (1. bölcs, kar.) 

Dr. BUDAY ÁRPÁD, (L bölcs, kar.) 

, Dr. GELEI JÓZSEF, (1. math. és term. tud. kar.) 

Dr. SZÉKI TIBOR, (-1. math. és term. tud. kar.) 

Dr. KISS ÁRPÁD, (1. math. és term. tud. kar.) 

Egyetemi állandó tornázó- és vívó-intézeti bizottság: 

Elnök: Dr. SCHMIDT HENRIK. 

Tagok: Dr. BARTÓK GYÖRGY 

Dr . LAKY DEZSŐ 

Dr . VIDÁKOVICS KAMILLÓ 
1 D r . SZENTPÉTERY ZSIGMOND. 

Torna- és vívótanár: TOMANÓCZY GUSZTÁV. 

Kezelő altiszt: Ördög József. 

Egyetemi klinikai bizottság: 

Elnök: Dr. LŐTE JÓZSEF ny. r. tanár. 

Az egyetemi klinikák igazgatója és 

' a kórtan ny. r. tanára. 
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Könyvtári állandó bizottság. 

Elnök: Dr. CSENGERY JÁNOS, rector. 

Rendes tagok: Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT, Dr. TÓTH 

KÁROLY, D r . LŐTE JÓZSEF, D r . ISSEKUTZ BÉLA, D r . DÉZSI 

LAJOS, D r , BARTÓK GYÖRGY, D r . ORTVAY RUDOLF, D r . SZÉKI 

TIBOR, ny. r. tanárok. 

Egyetemi Horthy Miklós Internátus és Diákasztal Fel-

ügyelő Bizottsága: 

Elnök: Dr, KOLOSVÁRY BÁLINT egyetemi ny. r. tanár. 

Alelnök: Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND egyet. ny. r. 

tanár. 

- Rendes tagok: Dr. SOMOGYI SZILVESZTER polgármes-

ter, KLUG PÉTER siketnéma intézeti igazgató, Dr. Kosu-

TÁNY IGNÁC, D r . SZANDTNER PÁL, D r . LŐTE JÓZSEF, 

D r . HAINISS ELEMÉR, D r . BUDAY ÁRPÁD, D r . HORGER 

ANTAL, Dr . GYŐRFFY ISTVÁN és D r . GELEI JÓZSEF n y . r . 

•tanárok, JANICSÁK JÓZSEF bölcsészetkarihallgató, PÉTERFFY 

JENŐ, TÖRÖK BÉLA és BRUNOVSZKY LORÁND orvoskari hall-

gatók, KONTSEK LÁSZLÓ mathematikai kári hallgató. 

Pénztárnok: Dr. VINCZI KÁROLY egyetemi titkár. 

Internátusi megbízott épületfelügyelő: NAGY TAMÁS. 



EGYETEMI INTÉZETEK 

ÉS GYŰJTEMÉNYTÁRAK. 

L Könyvtár. 

Igazgató: 
Dr. BIBÓ ISTVÁN miniszteri tanácsos. Lakik: Leszámí-

toló palota. _ 

Könyvtárőrök: 

Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS BÉLA. Lakik: Kálmán-utca 

; 4. sz. 

, Dr. PUSKÁS ENDRE. Lakik: Tisza Lajos-kört 31. sz. 

Könyvtártiszt: 

Dr. CSILLIK BERTALAN. Lakik: Földváry-u. 1. sz. 

Fizetéstelen könyvtári kezelőtisztek: 

Dr. HEREPEY V. ÁRPÁD. Lakik: Temesvári-körút 17. 

VRANNAY ERZSÉBET. Lakik: Petőfi Sándor-sugárűt 31. 

Könyvtári gyakornokok: 

Dr. SZÉCHENYI SÁNDOR. Lakik: Szegfű-utca 12. sz. 

Dr. WINIS NÁNDOR. Lakik: Béke-utca 18. sz. 

Df. KILYÉN ISTVÁN. Lakik: Ipar-utca 3. sz. 

Napidíjasok: • 

Özv. Joó SÁNDORNÉ SZ. TIMCSÁK JÚLIA. Lakik: József 

főherceg-tér 1/4. 

Z. NICK MÁRTHA. Lakik: Gyertyámosi-u. Városi 

bérház II.- em. 

Napibéres altisztek": . , 

Nacsa Mihály. Lakik; Újszeged, Szerb internátus. 
Gömbkötő Ferenc. Lakik: ; 
Sebesi József. Lakik: 
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II. Orvoskari intézetek és gyűjteménytárak. 

Leíró- és tájbonctani jntézeí. 

(Kossuth Lajos-sugárút 40., „Anatomla"-épületJ 

Igazgató-tanár: Dr. DAVIDA JENŐ. 

Megb. tanársegédek: GELLÉRT ALBERT és MÜNZ FRIGYES. 

Díjas gyakornokok: BOGDÁN JÓZSEF és VERESS MIKLÓS. 

Díjtalan gyakornok: SZABÓ Dénes. 

Laboráns: Pap János. 

Napibéres altiszt: Szrenkó Sándor. 

Házfelügyelő az „Anatómia" épületében: Leitner Sándor. 

Szövet- és fejlődéstani intézet. 

(Kossuth Lajos-sugárút 40,, ,,AnatOöiia"-épület.) 

Igazgató: Dr. DAVIDA JENŐ, mint helyettes. 

Tanársegéd: Dr. SCHULLER SÁMUEL. 

Gyakornokok: Dr. NAGY MÁRIA és VERESS ANDRÁS. 

Altiszt: Ribár Mihály. • 

Élettani intézet. 

(Kálvária-tér 5/b. sz.) 

/ Igazgató: Dr, VERESS ELEMÉR. 

Megb. tanársegéd: Dr. ROSZTÓCY ERNŐ. . 

Gyakornok: GSINÁDY JENŐ. . 

Laboráns: Schneider József. 

Napibéres altiszt: Schneider Józsefné. 

Orvosi vegytani intézet. 

(Kálvária-tér 5/b. sz.) • : \ 

Igazgató: Dr. REINBOLD BÉLA. 

I. tanársegéd: Dr. MAROS TIBOR. 1 ' , 

Megb. tanársegéd': SŐFALVY IDAÍ ' 

Díjas gyakornok: VARGA ELEMÉR. • 

Díjtalan gyakornok: MAYER DE2SŐ, 

Altiszt: Ágoston Lajos. * ; , 

Napibéres altiszt: Komocsin Balázs. ; 
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Kórbonctani és kórszövettani intézet. 

(Kpssulh Lajos-sugárút 40., ,,Aiiatomia"-épi8ot.) 

Igazgató: Üresedésben. 

I. tanársegéd: Dr. MIHALOVITS SÁNDOR. 

II. tanársegéd: Dr. LöRiNfcz FERENC. 

Gyakornokok: Dr. KÁLLO ANTAL és KASSAY DEZSŐ, 

• Laboráns: Mészáros Sándor. 

Altiszt: Zoinbory Mihály. 

Napibéres altisztek: Rehák István és Bogár István. 

Törvényszéki orvostani intézet. 

( K o s s u t h Lajos-sugárút 40., ,,Auatomia"-épület.) 

Igazgató: Üresedésben. 
Tanársegéd: Dr. KNÁLL JÁNOS. 

Gyakornok: ASZALÓS JÁNOS. 

Gépírónő: GERGELY MARÓIT. 

Laboráns: Üresedésben. ' 
V . Altiszt: Gál Pál. 

Napibéres altiszt: Bálint György. 

Általános kór-és gyógytani intézet. 
1 (Rigó-utca 24; sz.) 

Igazgató: Dr. LŐTE JÓZSEF. 

Tanársegéd: Dr. JENEY ENDRE külföldi tanulmány-
úton. 

Gyakornok: Dr. KANYÓ BÉLA. *" 

Helyettes gyak.: Dr. FEJÉR GYULA. 

Laboráns: Kátai Albert. 
Napibéres altiszt: Fodor .Béla. 

Gyógyszertani intézet. 

(Kálvária-tér 5/b. sz.) _ 

; Igazgató: Dr. ISSEKUTZ BÉLA. 

Tanársegéd: Dr. MÉHES GYULA. 

Megb. tanársegéd: VÉŰH FERENC, 
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Gyakornokok: IMRE MIHÁLY, BÉRES JÓZSEF. 

Laboráns: Üresedésben. 

'.Napibéres altisztek: Batki Mihály, Náci Istvánná, Biczók 

Ágnes. .' 

Gyógyszerismereti intézet. 

.((Kálvária-tér 5/b. sz. Ideiglenesen a gyógyszertani Intézet helyiségeiben.' 

Igazgató: Üresedésben. Helyettes: Dr, ISSEKUTZ 

BÉLA e. ny. i\ tanár. 

Tanársegéd: Dr. TUKATS SÁNDOR. 

Gyakornok: Dr. LENZINQER MÁRIA. 

Laboráns; Üresedésben. 

Altiszt:. Üresedésben.: 

Praeparator: Both Jolán. 

Egyetemi gyógyszertár. 

Egyet, gyógyszerész : I Dr. DÁVID LAJOS e. m. tanár, 
'Gyógyszertári fővegyész: j gyógyszert, h. vezetője. 

Tanársegédek: BARI ZSIGMOND és HUTTKAY MARGIT. 

Díjas gyakornok: FARKAS JÓZSEF. 

Díjtalan gyakornok: BÁNYAI 'JÓZSEF. " , 

Napidíjas: KÁTAI RÓZSIKA. 

Laboráns: Felterjesztetett. 
Napibéres altisztek: Görlich József, Bőuus János, Lu-" 

kácsi Józsefné. 
% • • -

Közegészségtani intézet. 

• (Kálvária-tér 5/b. sz.) 

Igazgató : Dr. RIGLER GUSZTÁV. . 

I. tanársegéd: Dr. PAPP KAROLA. , , , 

II. tanársegéd: CSEGEZY GÉZA. 

Praeparator: KELEMEN MARGIT. 

Gyakornok: WIESER ERVIN. 

Laboráns: Üresedésben. 

Napibéres altisztek: Mezey Irnréné, Jeró Lajosné. 
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Belgyógyászati klinika. 

. (Kálvária-tér 5/b. sz.) 

Igazgató: I)r. JANCSÓ MIKLÓS. 

I. tanársegéd: PURJESZ BéL|\ egyet, magántanár. 

II. tanársegéd: Dr. ENGEL RUDOLF, Dr. TOKAY LAJOS.. 

Gyakornokok: Dr. Vitéz VARGA LAJOS, Dr. BER-

* KESSY LÁSZLÓ, D r . BARÁTH 

LÁSZLÓ, D r . POGÁNY ISTVÁN,' 

Altiszt: Csicsmatm Miksa. 

Sebészeti klinika és mtítő-intózet. 

. • (Kálvária-tér 5/b. sz.) , 

igazgató: Dr. VIDÁKOVÍTS KAMILLÓ. 

; I. tanársegéd: Dr. FERENCZI GYÖRGY. 

II. tanársegéd: Betöltés alatt. 

Fül-, orr-, gégegyógy. tanársegéd: Dr. TRÉER JÓZSEF. 

Műtőnövendékek: .Dr. TEMESVÁRY ERNŐ, Dr. FILEP FE-

RENC, D r , HOSSZÚ LÁSZLÓ, D r . 

FÜLÖP ANDOR, D r . TÓTH JÓZSEF. 

Kapus: Lengyel Dezső. 

I. o. műszaki altiszt : Máté András. 

Napibéres altiszt: Nagy János. 

Szemészeti klinika. 

(Erzsébet-rakpart 16.) 

Helyettes igazgató: Dr. DITRÓÍ GÁBOR egyet. m. tanár, 
F. tanársegéd: Dr. INCZE ANTAL, 

II. tanársegéd: Betöltés alatt. 
Gyakornokok: Dr. HEYDER STEFÁNIA, Dr. BARTHA 

ELEMÉR, D r . SÁRKÁNY ÁRPÁD. 

Kapus: Benkő György egyet, altiszt. 
Napibéres altiszt: Orbán Ferenc. 

. 'Női klinika. 

• : . (Fodor-utca 9.) -

Igazgató: Dr. KUBINYI PÁL. 

. I. tanársegéd: Dr. KUNCZ ANDOR. 
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I I . tanársegéd: Dr. POLGÁR ISTVÁN. • 

Tanársegédek: Dr. BURGER KÁROLY, Dr. MOLNÁR 

JÓZSEF. 

Gyakornokok: Dr. PUTZ JÁNOS, Dr. Bozsó ISTVÁN, 

D r . FILEP ALADÁR, D r . PÁLL 

GÁBOR, D r . KÜBACHER FERENC, 

D r . LÁSZLÓ ÁRPÁD. 

Egyet, főszíilésznő: Üresedésben. Helyettese: Szontagh 

Ernesztin. 

Napidíjas Röntgen kezelőnő: Özv. Bokor Lászlóné, szül. 

Ssabő Erzsébet. 

Kapus: Varga Lajos kezelő altiszt. 

Gépész: Barna József napib. iszolga, 

Napibéres altisztek: Özv. Zaviza Lászlóné és Paplógó 

József. 

Bőr- és nemibeteg-klinika. 

(Kálvária-íit, Volt cs. és kir. csapatkőrház.) 

' Igazgató; Dr. POÓR FERENC ny. r. tanár. 

Adjunctus: üresedésben. , . 
I. tanársegéd: Dr. HEINER LAJOS. 

II. tanársegéd: Dr. BERDE KÁROLY. 

Gyakornokok: Dr. NAGY GYÖRGY, REJTŐ KÁLMÁN. 

Laboráns: Schádt József. 
Napibéres altisztek: Vanyor József, Miklós István. 

Elme- és ideggyógyászati klinika. 

(Pulcz altábornagy-utca 14. sz.) -

Igazgató: Dr. SZABÓ JÓZSEF ny. r. tanár. . 
Adjunctus: Üresedésben.' ' 

I. tanársegéd: Dr. NYIRŐ GYULA. . , 

II. tanársegéd: Dr. STIEF SÁNDOR, Dr. TANKA DEZSŐ. 

Gyakornokok: TOKAY LÁSZLÓ, SUCHY DEZSŐ. 

Díjtalan gyakornok: TANKÁNÉ, BOLYÁKY ILONA. 

Klinikai •főápolónő: Kapás Margit. 

Klinikai főápoló: Deák István. •• • 
Napibéres altisztek: Csejtei Jenő és Fekete- Lajos.' 
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Gyermekgyógyászati klinika. 

(Kossuth Lajos-sugárút 35.) 

Igazgató: Dr. HAINISS ELEMÉR e, ny. r. tanár. 

Tanársegédek: Dr. TÖRÖK GÁBOR, Dr. WALTNER 

KÁROLY, D r . LUKÁCS JÓZSEF. 

Gyakornokok: Dr. KOVÁCS LÓRÁND, Dr.ÁxsLÓRÁND. 

Altiszt : Szűcs Mátyás. 

Napíbéres altiszt: Madarász András. 

Fogászati klinika. 

A fogászati rendelő vezetője: Dr, VIOLA GYÖROY. 

Tanársegéd: Dr. GÖLLNER LAJOS. 

Gyakornok: Dr, KORÁNYI ELEMÉR. 

Fül-, orr-és gégeklinika. 

Az 1924/25. tanévben nem működik. 

IIL Bölcsészetkari intézetek. 

(13 helyiség a Központi Egyetem épületének I. emeletén.) 

1. Philosophiai és pedagógiai intézetek. 

a) Philosophiai intézet. Igazgató: Dr. BARTÓK GYÖRGY. 

b) Paedagogiai intézet. Igazgató: Dr. IMRE SÁNDOR. 

2. Classica philologiai intézetek: 

a) Latin philologiai intézet. Igazgató : Dr. CSENGERY JÁNOS. 

b) Görög philologiai intézet. Igazgató: Dr. HUSZTI JÓZSEF. 

c) Ókori művészettörténeti intézet. Igazgátó: Dr. CSENGERY 

JÁNOS, mint -megbízott, 

3, Modern philologiai intézetek. 

A) Magy ár philologiai intézetek. . 

a) Magyar nyelvtudományi és összehasonlító fmn-ugor 
nyelvészeti intézet. Igazgató: Dr. HORGER ANTAL. 
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b) Magyar irodalomtörténeti intézet. Igazgató: Dr, DÉZSI 

LAJOS, 

c) Urui-altáji plnlologiai. intézet.. Igazgató: Dr. MÉSZÖLY 

GEDEON. 

B) N é m e t é s - f r a n c i a p h i o l o g i u i i n t é z e t e k . 

a) Indogermán nyelvészeti intézet. Üresedésben. 

b) Német philologiai intézet. Igazgató: Dr. SCHMIDT HENRIK. 

c) Francia philologiai intézet. Ideiglenes igazgató: Dr. TÓTH 

E ÉLA helyettes tanár. 

4. Történelmi intézetek. 

a) Magyar történelmi intézet. Igazgató: Dr. SZÁDECZKI-

KARDOSS LAJOS. 

b) Magyar művelődéstörténelmi intézet. ílgazgató: Dr. 

ERDÉLYI LÁSZLÓ. 

e) Ókori történelmi intézet. Igazgató: Dr. HORNYÁNSZKY 

GYULA. • 

dl) Közép- és újkori történelmi intézet. Igazgató: Dr. MÁRKI 

SÁNDOR. 

5. Archaeologiai intézet és gyűjteménytár: 

(Közpnnti épület I. emelet.) 

Igazgató: Dr. BUDAY ÁRPÁD (lásd a 25. old.) 

Ádjunctus: Dr. BANNER JÁNOS (lásd a 28. old.) 

Gyakornok: BÁLINT ALAJOS (lásd a 2 9 , old.) 

Laboráns altiszt: Betöltés alatt. / : 

Egyéb altiszt: Üresedésben. ' 

6. Földrajzi intézet. 

(Dugonics-tér 13. Központi Egyfetem). 

Igazgató: Dr KOGUTOWICZ KÁROLY ny. r. tanár. 

Adjunctus: Dr. SCHILLINÓ GÁBOR magántanár. 

Tanársegéd: Dr. BORBÉLY SÁNDOR. 

Laboráns: Kiss Sándor.-

Altiszt: Üresedésben. 
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IV, Mathematikai és- természettudományi kari 

intézetek és gyűjtemények, 

Állattani és összehasonlító boncolástani intézet ós 

gyűjteménytár. 

(Tisza Lajos-körút 6.) 

Igazgató: Dr. OELEI JÓZSEF. 

Tanársegédek: Dr. ROTAR'IDES MIHÁLY, 

D r . MÁTYÁS JEN. 

Gyakornok: KOLOSVÁRY GÁBOR. 

' Mikrotechnikai női segéd és díjtalan gyakornok: MAGOS 

IRÉN. , 

, Praeparator: Vörössi Mátyás. 

Kapus: Batiz Ferenc. Lakik a természettudo-

mányi épület kapusi lakásában. 

Altisztek: Gál Farkas. Lakik Vasasszentpéter-

utca 19. Olasz István. Lakik Szent-

györgy-utca 18. Rucsek József. Lakik 

Hétvezér-utca 23. 

Állatrendszertani Intézet és Gyűjteménytár. 

. Leszámoló palota. 

Igazgató: Dr. FARKAS BÉLA. 

• Általános és Rendszeres növénytani intézet, Botanikus 

múzeum és botanikus kert. 

.(Tisza Lajos-körút-6/a. 1,'em, Botanikus kert; Újszegeden.) 

Igazgató: Dr GYŐRFFY ISTVÁN. 

Rendes tanársegéd : PÁKH ERZSÉBET, Dr KOL. ERZSÉBET. 

Megb. tanársegéd: Dr CHOLNOKYBÉLA. 

Körtinspector: Üresedésben. 
Segédkertész: .Üresedésben. 

Laboráns: Üresedésben. 

. Altisztek: Rózsa;Mihályj Kéri Péter, Förgeteg 
; József;-' '':'• 

Kerti őrök és fűtő: Üresedésben. 



Gyakorlati physikai ós elektrotechnikai intézet. 

(Tisza Lajos-körűt 6.) 

Igazgató: Dr. PFEIFFER PÉTER. 

Megb. tanársegéd: HARTLY DOMOKOS. 

• ' Altiszt: Gengler János. 

Ábrázoló geometriai intézet. 

(Központi Egyetem.) 

Ideigl. igazgató: Dr. HAAR ALFRÉD. 

Tanársegéd: Dr. KUDAR JÁNOS. 

Természetani Intézet. 

•. (Tiszá Lajos-körút. 6.) 

Igazgató: Dr. FRŐHLICH PÁL. 

Adjunctus,: Dr. GYULAI ZOLTÁN. 

Megb. tanársegéd: JAKAB IMRE. 

Gyakornok.- SIMON ELEMÉR. 

Egyet, mechanikus: Klein Ottó. 

Egyet.mech. segéd: Üresedésben. 

I. o. műszaki altiszt: Fazekas András. 

Napibéres altiszt: Adamovics Jenő. 

Napibéres gépész: Jenei Pál. 

Csillagászati intézet és gyűjteménytár. 

(Tisza ..Lájős^körut 6.) 

Igazgató: Üresedésben. 

Ásvány- és Földtani Intézet és Gyűjteménytár. 

' (Tis'zá Lajos-kör.út 6.) 

Igazgató: Dr, SZENTPÉTERY.ZSIGMOND. 

Adjunctus: Vitéz Dr. LENGYEL ENDRE, 

, I , tanársegéd: Dr: SÜMEGHY. JÓZSEF. '• 

II. tanársegéd: MIHÁLTZ ISTVÁN. 

Gyakornok: BOROS ETELKA. 
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Második gyakornoki állás B listára helyeztetett 1924. 

július .1-én. , . 

Díjtalan gyakornok: Üresedésben. 

Praeparator h.: Gál Jeremiás kezelő altiszt. 

Altisztek: Csőti Gy. József és Kuluncsits Ferenc. 

I. sz. vegytani intézet. 

(Tisza Lajos-körűt 6.) 

Igazgató: Dr. SZÉKI TIBOR. 

Adjunctus: Dr. KŐSZEGI DÉNES,. 

I. tanársegéd: 'SIMONFAYTLONA. 

II. tanársegéd: " 

Vegyésznövendék: LENGYEL LAJOS. 

Üvegfúvó: Üresedésben. • 

Lábráns: Üresedésben. 

Praeparator: Üresedésben. 

Altiszt: Baráth Imre. 

Napibéres altisztek: Soltéz'Kálmán, Makláry Sándorné. 

II. sz. vegytani intézet. 

(Tisza Lájos-körút 6.) 

Igazgató: Dr, Kiss ÁRPÁD, 

Tanársegéd: ZOMBORY LÁSZLÓ. 

Vegyésznövendék: Kocsis JENŐ. 

Altiszt: Gera János. 
.. Napibéres altiszt: Temesvári András. 

Mathematikai szeminárium. 

(Központi Egyetem'.) 

Igazgatók: Dr. RIESZ . FRIGYES ügyvezető igaz-
gató, Dr, HAAI<J ALFRÉD és Dr. ORT-

VAY RUDOLF. 

Adjunctus: Dr.. RADÓ TIBOR, 

Napibéres altiszt; Sopsics Gyula. 
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EGYETEMI HIVATALOK, 

Egyetemi rectorl hivatal: 

Egyetemi főtanácsos, tanácsjegyző: Dr. SZEMLER JENŐ-

kir. tanácsos. 

Segédtiszt : KUJBUSZ IRÉN. 

Diploma író: MORVA Y MÁRTON. 

Napibéres altiszt: Kovács István. 

A jog- és államtudományi kar dékáni hivatala: 

Titkár: Dr. VINCZI KÁROLY. 

Napldíjasok: KLEIN ETELKA és KARDOS ZOLTÁN. 

Altisztek: Czompa Miklós, Jernei Mihály és-

Brekva Kálmán. 

Az orvosi kar dékáni hivatala: 

Iroda tiszt: BÁRDOS FERENC. 

Napidíjas: GYÜREY ARANKA. • 

Kezelő altiszt: Diós Lajs. 

Altiszt: Torin János. 

A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar dékáni 

hivatala: 

Irodatiszt: Üresedésben. • 

Napidíjasok: RUZSICSKA JÁNOSNÉ sz. NAGY ERZSÉ-

BET és Dr. HEREPEY ARPÁDNÉ szül. 

STAMMER GIZELLA. 

Altisztek: Renkecz István és Csóti Gyapjas. 

Ferenc. 

A mathematika és természettudományi kar dékáni 

hivatala: 

Irodasegédtiszt: TÓTH-GYÖRGY. Lakiik: Bokor-u. 10. 

Napidíjas: VICSAYNÉ szül. KONDOROSI MARGIT. 

Lakik: K|irász-u. 15. 

Kezelő altiszt: Renkecz Lajos. Lakik: Bokor-u. 10. 

Gazdasági gondnoki hivatal: 

Gondnok: NAGY KÁLMÁN. 

Gondnok-ellenőr: SEHNER FERENC. 

Napidíjasok: NUBELLER JÓZSEF és DEBRECZÉNY 

• . JENŐ. 
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"Al t isz t :-BrodaSándor . 

Napibéres altisztek: Kiss Bodri Péter és Kormos István. 

Quaestura: 

Quaestori teendőkkel megbízott egyetemi gondnok: HOLLÓ 

DOMOKOS. 

Ouaesturai ellenőr: FELSZEOINÉ LADITS MARÓIT központi 

szolgálattételre a m. kir. vallás- és1 

közoktatásügyi minisztériumba ren-

delve. 

Napidíjasok: DÓZSA ARANKA és NIKOLAJEVICS IST-

VÁNNÉ. 

Altiszt: Eisler Oszkár. 

Ara. kir. Ferencz József-tudományegyetemi klinikák 

gondnoki hivatala: 

(Központi Egyetem.) 

-Gazdasági hivatali igazgató-gondnok: Dr. ORBÁN SÁNDOR. 

Gondnok: MANOULT JÁNOS. 

Ellenőr: RAMMER ÜERQELY. 

Gondnok segéd : Dr. Kis ALBERT. Szolgálattételre a m. 

kir.vallás-cs közoktatásügyiminiszté-

• riumba berendelve. 

Felvételi iroda vezető: Üresedésben. 

Élelmezési tiszt: Üresedésben. 

•Cimz. gond. segéd: Kovács Ferenc élelmi, tiszti teendők-

kel megbízva. 

f Irógépkezelőnő: Kalmár Ilonka. 

, Főkertész: Kákonyi Dezső. 

-Gépész: Blázsi Sándor. 

" ;Napidí jasok: Dr. KILYÉN ISTVÁNNÉ szül. MORZÁL 

• ERZSÉBET, D r . KLOSZTER ANTAL, Dr . 

JOBSZT GYULA, KISS GYULA, BOOYAY 

: ARANKA, DÉVAY LEÓMÉ szül . CSAPÓ 
: OLGA, BALÁZS MÁRTON, KÁTAY RÓ-

I ZSIKA, HRABÁK ZOLTÁN, NICSOVITS 

ISTVÁN, AOÓCSY LÁSZLÓ. 

Napibéres altisztek: Varga Gyula, Lukácsi József. 

Egyet, főpedellus: András János I. o. műszaki altiszt. 

Kapus: Fülöp József kezelő altiszt. 



•G
l 

£ C
 

E
 

o
 

•o
 

U
3
3
3
Z
S
S
Q

 
O

 
lO

 
:
a
 

co
 

co
 

lO
 

o
 

in
 

8
 

co
 

co
 

1090 

| Születésükre nézve 

P
IQ

JIW
M

 
1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

| Születésükre nézve 

ip
a^o

iiu
o
i •:) so

 
aoqapm

ionseo
 

C
T

)
 

co
 

CO
 

co
 

r-t 

| Születésükre nézve 

T
P
I?í»Il!M

» ÍIO
Í 

-sao
 

aíjzsio
JtiíS

nM
 

•o>
 

co
 

CM
 

00
 

m
 

t-
CO

 
to

 
00

 

| Születésükre nézve 

t»JW
°T

O
*>l 11° 1

 

• 
0(2H

O
,T

«S
 H

 
o
 • 

»-<
 

w
 

(O
 

CO
 

CM
 

o
 

CM
 

CO
 

o
 

. co-
CO

 

| Születésükre nézve 

•zsjo
íeA

S
B
V

M
 

-
B
>
lU

0
S
0
 

w
 

rf 
CO

 
§ 

(O
 

•sC
 

CO
 

00
 

co
 

tD
 

r|t 
co

 
(O

 

, >
 

N
 

N
I) 

• C
 

R
t 

• U
 

« a
j 

>
 

. 

1I0A
I1I 

tiap
-
za^ap

j 
1
 

1
 

1
 
. 

1
 

1
 

1
 

1
 

, >
 

N
 

N
I) 

• C
 

R
t 

• U
 

« a
j 

>
 

. 

E
^
ia

íjiz
i 

£ 
a
 

(o
 

tű
 

2
 

<o
 

CVI 
in

 
, >

 
N

 
N

I) 
• C

 

R
t 

• U
 

« a
j 

>
 

. 

s
n
u
?
)iu

n
 

co
 • 

o
 

co
" 

1
 

1
 

1
 

C-4
 

C
-

S
 

, >
 

N
 

N
I) 

• C
 

R
t 

• U
 

« a
j 

>
 

. 

s
n
i^

iu
a
o
jö

^
i 

s
 

s
 

-
o
 

1
 

C-4
 

C
-

S
 

, >
 

N
 

N
I) 

• C
 

R
t 

• U
 

« a
j 

>
 

. 

•A
3
 -

q
 
'3

y
 

CN
 -

CO
 

CO
 

„in
 

ÍN
 

lO
 

-
<D

' 

, >
 

N
 

N
I) 

• C
 

R
t 

• U
 

« a
j 

>
 

. 

•[3Jf 
-JQ

O
 

co
 

1
 
' 

.-H
 

1
 

p>
 

, >
 

N
 

N
I) 

• C
 

R
t 

• U
 

« a
j 

>
 

. 
"

W
Í 

M
Q

D
 

<o 
co

 
1
 

1
 

1
 

1
 

','O
L
; 

, >
 

N
 

N
I) 

• C
 

R
t 

• U
 

« a
j 

>
 

. 

&
 

m
 

8
 

2
 

00
 

[S
 

Hallgatók 
száma 

H
T

íA
JU

pusa
 

t-M
 

-
<N

 
<M

 
1
 

(O
 

Hallgatók 
száma 

S
3
p
U

9
£l 

^ 
<r) 

in
 

00
 

"f 
8
 

CO
 

co
 

1 1044 

TanszaÉ 

u
 

•ie
 

•g
. 

. 
o
 • 

•a
 

3
 

s
 

•m
 

« 
MU

 

t!/l 
o
 

1—
1
 

V-IS
 

•R
 

c
 

-rt 

•o
 

: 3
 

CA
 

O
 

>
 

w
 

o
 

Orvoskari gyógyszerész 

Ím
 

cd
 

M
 

•é a
 

<u 
a
 

•P
 

£ vi 
, M

U
 

'i 
"33

 

é
 

s
 

ea
 

Math. term. tud. kar 

Math. term. tud. kari gyógysz. 

Összesen 

I. 
S
 

1
 

O
 
T
3
 

o
 

.
§
 

•o
 

o
 

S
C

 

.(O
 

cu
 

JQ
 

E
 

..a) 
C
J 

a) 
T
3
 

CN
 

o
>
 

T
3
 

<L) 
bO

 
a
j 

N
 

•tw
 

íS
flti 



T á b l á s - k i m . u í a t á s 

a ra. kir. Ferencz József-tudományegyetemi hallgatók létszámáról az 1924/25. tanév II. felében. 
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Jog- és államtudományi kar 465 14 268 7 6 25 100 7 66 — 334 101 27 17 — 479 

Orvostudományi kar 353 3 190 4 4 14 99 8 37 — 172 143 26 14 1 356 

Orvoskari gyógyszerész 48 2 26 — — 4 11 1 8 J — 17 22 9 2 — 50 

Bölcs-, nyelv- és történet-tud. kar 52 7 36 — 2 3 13 — • 5 — 34 10 10 5 — 59 

Math. term. tud. kar 56 3 29 - — 1 4 ' 10 — 15 — 36 : 16 5 1 — 59 

Math. term. tud., kari gyógy sz. 31 — 15 — — 2 10 — 4 — 17 12 2. 1 — 31 

Összesen 1005 29 564 11 13 52 243 16 135 — • 610 •304 40 1 1034 

Szeged, 1925 április 20. -
Holló Domokos, 

gondnok. 




