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I.
A magyar királyi Ferencz, József-Tudományegyetemet az 1872. évi XIX. magyar törvény Kolozsvár székhellyel Magyarországnak keleti részében, Erdélyben alapította meg. Ezzel hároms'záz esztendős kívánságot teljesített. Erdélyben ugyanis, mióta az a törökök hódítása és
Magyarország 1541. évi feldarabolása következtében külön
nemzeti magyar fejedelemséggé akkuit, többször- gondol- tak egyetem^ vagy. legalább azt megközelítő főiskola Jel-'
állítására. János Zsigmond választott magyar király,
Erdély első fejedelme 15^'0-ban alapította meg a gyulafehérvári főfekolát, melynek igazgatásara Páterre de la
Ramét, a párisi Collége de Francé tanárát, majd
^Tuek
vonakodása következtében — Gyulai Pált hívta meg.
Az 1565. évi országgyűlés gondoskodott az iskola megépítéséről és tudós professzorok ellátásáról. A fejedelem,
hogy erő'sebb alapra fektesse a tudományokat, miint Celi
baseli egyetemi tanárhoz írta, akadémiát akarván alapítani, udvari orvosát, az olasz Blandrata Györgyöt küldte
ki külföldi egyetemek tanulmányozására. De meghalt
(1571), mielőtt a szászsebesii egyetem tervét megvalósíthatta volna.
A tetVet a feldarabolt Magyarország súlyos nehézségei közt utóda, Báthory István már mint lengyel király
hajtotta végre; Vilnábaii 1581 május 12-én kelt alapító-level'e
szerint Kolozsvárt a jezsuiták vezetése alatt kathoiikus
egyetemet alapított más keresztény egyetemek mimtájára
•s kijelentette, hogy XII. Gergely pápával is elismerteti

ezen egyetemnek kiváltságait. Az egyetemnek s a vele
összekötött gimnáziumnak harminckét tanára volt, • ak'ik
azonban eleintén csak a teológiai és. a filozófiai karokon.,
működhettek. Sok viszontagság érte őket, mert az országgyűlés a jezsuitákat ismételten száműzte, a nép pedig: .
1603-ban lerombolta az egyetemi épüMeket.
A kathoiikus egyetem helyett Bethlen Qábior fejedelem, mint az 1622. évi országgyűlésen bejelentette, protestáns egyetemet akart állítani. A rendek ezt Kolozsvárt,
a jezsuita egyetem helyén kívánták fölépíttetni, a fejedelem azonban saját székhelyén, Oyulaifeihérvárott lajlapította meg 1629 július 13-án az akadémiát három (teológiai,,
filozófiai és filológiai) karral. De még azon évben meghalt
s özvegyét, Katalin brandenburgi hercegnőt, Alsted, Bisterfeld és Piscator tanárok 1630 februáriius 10-én hiá'ban
sürgették, hogy ezt az iskolát a német és francia egyetemek .színvonalára -emelje. Apáczai Cseri János, a ma-".'
gyarságnak egyik legnagyobb pedagógusa, 1656-ban lei is.
kelt az ellen, hogy Erdélynek egyetlenegy akadémiája,
(egyeteme) an.es és egy ilyennek fölállítására 1658-ban
tervet nyújtott be Barcsay Ákos fejedelemhez. Mintának
a.kisebb egyetemeket vette, de- sajtó, könyvtár, botanikus,
leert, diákasztal (mensa academica) fölállítását is sürgette
s a tanítás szabadságát, magyar tanárok kinevezését, az
új doktorok megnemesítését, stb. követelte, Barcsay megöletése után Apafy Miliály fejedelem a gyulafehérvári
•kollégiumot Nágyenyedre tette át, hol azt néha egyetemnek nevezték 1704-ben a császári 'hadak által történt lerontásáig. Az angolok hiában tettek kísérletet, hogy adományaikkal valódi) egyetemmé tegyék, de főiskolai rangját megtartotta s az idén ünnepelte fennállásának háromszázadik évfordulóját.
Az erdélyii nemzeti fejedelemség 1690-ben Magyarországhoz vi'sszacsatoltatván, I. Lipót magyar király viszszah'ívta a jezsuitákat, kik 1698 november 17-én — majdnem kilencven év'i szünet után — újból megnyitották
a kathoiikus egyetemet s' nagy és jól fölszerelt épületeket
emeltek. A rendek 1773-ban történt eltörléséig Kolozsvárt
az egyetemnek s a vele összekötött gimnáziumnak nagy

megszakításokkal kétszáz év alatt 744 tanára'- és 20487
tanítványa volt. Mária Terézia királyné az egyetemet előbb
(1773) világi papok, utóbb (1778) a kegyesrendiek vezetésére bízta; de közben (1774) Erdély összes felekezeteit
megkérdezte. az egyetem átalakítása, vagy egy új állami'
egyetem fölállítása iránt. Fia, II. József azonban 1786
augusztus 15-én megszüntette a hittana-, jogi, orvosi és
.bölcsészeti karral ellátott egyetemet, amelynek^ ekkor már
mindössze csak 17 tanára és 150 hallgatója volt.
1764-ben báró Brucfcentha[ Sámuel erdélyi kancellár
a szászok számára Nagyszebenben ágostai hitvallású,
•evangélikus, 1843-ban gróf Teleki Domokos és Szász Károly Nagyenyeden a berlini egyetem mintájára a protestánsok, 1848-ban pedi-g Balázsi alván a román népgyűlés
a románok részére akart egyetemet állítani. Ebben a kérdésben/ ez volt a románok első megmozdulása. Erdély azonban még .azon évben reális uniót kötvény- Magyarországgal, az unió- ügyében kiküldött országos bizottság, melynek román tagjai is voltak, 1848 augusztus 16-án Kolozsvárt magyar egyetem alapítását, illetőleg azt kívánta, hogy
a magyar állam a régi Báthory-egyetembŐl -alakult kolozsvári katolikus líceumot megin-t egyetemmé egészítse ki,
' a pestinek mintájára- a tanszabadság biztosításával szabályozza-- s egyenesen a magyar' vallás- és közoktatásügyi:
miniszter hatósága alá rendelje,
'Erinek a tervnek .megvalósítását a szabadságharc le-"
veretése akasztotta meg. -

Az alkotmány helyreállítása (1867) és a magyarerdélyi unió második .kimondása (1868) után báró Eötvös
József, ezúttal 'is .a vallás- és közoktatásügyi minisztere,
,-a régi egyetemből megmaradt kolozsvárii jogakadémiát és
-orvos-sebészeti intézetet megkérdezte, hogyan alakulhatn á n a k újból karokká a-tervezett kolozsvári egyetemben;
egyúttal tárgyalásokat indított az 1843. évi erdélyi országgyűlésen elhatározott, de csak 1859 óta működő Erdélyi
- Múzeum-Egyesület :gyűjteményednek és, könyvtárának

egyetemi , célokra való felhasználása iránt. A tanszabadság elvére alapított űj egyetemről szóló törvényjavaslatát
,1870 ápril'.s 7-én be is nyújtotta, de már 1871 februárius2-án elhunyt. Mindamellett, számos vármegye sürgetvén
az egyetem fölállítását, I. Ferencz József király a törvényhozás, utólagos jóváhagyásának reményében 1872 május
29-én, Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszterelőterjesztésére, azt s a tanszékekre való pályázatot kihirdetését el is rendelte. Az egyetem azóta ezt a napot.
• éveatínt mint alapítási ünnepét üli meg. Trefort Ágoston,,az új miniszter, az alapításról szóló törvényjavaslatot a'
parlamenthez 1872 szeptember 17-éní csakugyan újrai benyújtván, azt az Országgyűlés két Háza elfogadta s a.
király október 12-én szentesítette. Az így ikeletkezett
1872. évi XIX. törvénycikk értelmében az állam a tanítás,
szabadsága elvének alapján magyar királyi egyetemet
alapított, mely négy (jog- és államtudományi, orvostudományi., bölcsészet-, nyelv- és történettudományi' és matematikai s természettudományi) karra oszlott..
A kinevezett negyven tanárt gróf Mikó Imre királyi
biztos 1872 október • 19-én fölesketvén,. az egyetemi hatóSágok azonnal megalakultak, s november 11-én az előadások 269 beírt hallgatóval egész c s e n d b e n , m i n d e n íin'népség nélkül megkezdődtek. A klirály 1881 jahüárius 4-éir
megengedte, hogy ez az egyetem örök időkre a MagyarKirályi Ferencz' József-Tudományegyetem rievet viselje,
• magát az alapító-levelet azonban csak 1897 november 1-ém
adta ki. Az egyetemet 1887 szeptember 23-án és 1895-'
szeptember 22-én személyesen is meglátogatta. 1879-ben.
ezüst lakodalma emlékére három arany-ösztöndíjjal, 1895'ben - a promö^o , sub- • auspiiciis regís engedélyezésével,
,1896-ban recíoc'i és dékáni díszjelvények ajándékozásával:
tüntette ki. Uralkodása idején az egyetem új központi épülete 1893—1902 közt teljesen elkészült s az intézetek nagy
része, különösen a különböző klinikák (melyek az Erdélyi
Országos Karolina-kórHázzal álltak kapcsolatban), az állattani és a Pasteur-intézet, az: egyetemi és múzeumi
könyvtár stb.. á tudomány követeléseinek megfelelő épületekben nyertek elhelyezést V az építkezéseknek egész.

sora várt - megvalósításra. A régi botanikus kert új nagy
telken, rendezkedett be. A .Mensa Academica, a Tanítók
Hunyadi-Háza, a Mentők Háza, a régi Báthory-szeminára'um, a kegyesrend'i Kalazantimim és az erdélyi' evangélikus-református egyházkerület teológiai fakultása s Tanárképző-intézete 5—600 hallgatónak adott ingyen vagy mérsékelt áron teljes ellátást, a Diák-otthon, fölépülésére pedig
nagyszerű tervek készültek. Pénzügyeink javultával az
állam egy negyedszázad mulasztásait pótolta s felszerelésekre, a laboratóriumok és az 1898—1902, közt szervezett
szemináriumok, berendezésére, új tanszékek felállítására
stb. évről-évre nagyobb összegeket'fordított. ,
A tanszékek száma az' alapítástól 1919-ig 40-ről
5l-re,- a tanítótestületé 43-ról 135-re, az előadások száma
félévenkint 91-ről 250-re, a tanóráké . 325-rŐl, ími'ntegy
800-ra s a hallgatók száma 269-ről 2570-re.. emelkedett.
Az egyetemi akták a tanárok 'irodalmi munkásságából
több ezer könyvet soroltak fel,, az ifjak pedig ezernél
több esetben, nyertek irodalmi és tudományos munkáikkal
pályadíjat.
A világháború kitörésekor az 1914 -július 31-én elrendelt, általános mozgósítás következtében, tnár az első évben 1726 hallgató, 340 bekebelezett doktor, 170 egyetemi
alkalmazott s 40 tanár és tanító, összesen 2236 fiatal ember
vonult be s ez a szám a háború végéig mintegy 5000-re,
a hőshalottaké pedjg 206-ra növekedett. Ellenben a 'hallr
gatók száma mindezek következtében az -1916/17. év II.
felében 420-ra csökkent s ezek közül is 112 nő volt. A klinikák s az egyetemi épületek sebesültekkel teltek meg;
mindamellett az e;gyetem tudományos munkája nem akadt
'meg. A hallgatók száma a forradalom kitörésekor (1918
akt.) fsmét 2226-ra, a II. félévben pediig — a.harctérről
hazatérőkkel — 2570-re, tehát minden eddiginél többre
gyarapodott. Akkor már 1918 december 24 óta a románok
megszállva tartották Kolozsvárt és a román Consiliu Dirigált (Kormányzó-tanács) 1919 május 8-án 4335. szám alatt
a rbmáu király és a kormányzó-tanács iránti hűségeskü
letételére szólította fel a íendes és rendkívüli tanárokat;
miivel pedig ézt á karok, á hágai egyezmény értelmében
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a béke megkötése előtt törvénytelen kívánságnak .nyilvánították és a tanárok az esküt megtagadták, május 12-én
három gyalogságii szakasz vette körül az egyetemet, a
kiküldött bizottság azt és annak felszereléseit a román
állam tulajdonának nyilvánította, a tanárokat állásuktól
megfosztotta, őket és a tanulókat erőszakosan eltávolította,
s efcént 2500-nál több ifjút épen a félév zárásakor akasztott meg tanulmányai befejezésében.
(Az 1919 szeptember 18-án kinevezett 62 rendes, és
rendkívüli tanár október 30-án megalakította a román
egyetem tanácsát, november 3-án megkezdte a kizárólag
románnyelvű előadásokat s 1920 februárius elsején Ferdinánd román, király nagy tmnqiességgel nyitotta' meg,
Erdély román egyetemét.)
, . ..III. • Az eskü megtagadása miatt 1919 október 29-ike óta
m'ind nagyobb számban kiutasított tanárok egyrésze
Budapestre menekült, a másik a törvényesen megválasztott
szűkebb tanáccsal egyelőre Kolozsvárt maradt. A menekültek a Pozsonyból szintén kiűzött Erzsébet-Egyetem
tanáraival összefogva, a kormány lelkes támogatása mel-,
lett elhatározták, hogy a jogfolytonosság fentartása végett
az egyetemi előadásokat az 1919/20. évi! második félévben
vállvetve megkezdik, de hatóságaik önállóan végzik az
önkormányzat feladatait. A minisztertanács 1920 február
25-én II. 952. sz. alatt erre előbb a jogi, a bölcsészeti és a
természettudományi, utóbb, pedig a március 25-én 27.258,
sz. alatt az orvosinak is megadván a megbilzatást, március
elején Schneller prorector az .egyetemet Budapesten újra
megnyitotta s a kolozsvári egyetem elvétele ellen a világ
összes egyetemeihez,-intézet tiltakozás után az előadások
a. Pedagógilumbaii, és az első kerületi gimnáziumban megkezdődtek. A minisztérium május 1-én 35.468J sz, alatt ezfc
a szűkebb tanáccsal is tudatta s a Kolozsvárt maradók.,
számára a tanszéket és jogigényeket fenntartotta. Április
17-ike óta a szűkebb tanács ils foglalkozott egy Kolozsvárt
felállítandó felekezetközi magyar.: egyetem , gondolatával,

annak tervezetét öt karral június 10-én elkészítette, s június
21-én Erdély három magyar püspöke az egyetem fölállítását a román közoktatásügyi minisztériumnak bejelentette,
ez azonban hónapokiig tartó halogatás után sem vette
tudomásul. Áz erdélyi ref. egyházkerület tehát a teológiai
fakultás mellett 25 éve fennálló tanárképző-intézetét kibővítette, s tanárvizSgáló-bteottsággal egészítette ki, mire
az intézet a régi egyetem .szakerőinek alkalmazásával az
előadásokat 1920 október 18-tól 1921 május 31-ig a legnagyobb bizonytalanság közt 'is folytatta; az 1921/22. évet
azonban, miikor az egyetemi, tanárok szabadságuk elteltével és kiutasíttatásuk következtében eltávoztak, a román
kormány megkezdeni nem engedte.
Budapesten, a kolozsvári egyetemen kezdetben 30,
végül- 64 tanár három félév alatt 364 előadást tartott,
'összesen 1554 heti óráüah; a kolozsvári tanárképzőben
pedig-34, majd 38 tanár két félév alatt 188 előadást tartott 452 heti . órában. Időközben Szeged sz. kir. város
nemes meghívása következtében tárgyalások indultak meg
az egyetemnek Szegeden való elhelyezése végett ; s a nemzetgyűlés. 1921 rqájus 29-én elfogadta a 286. számú, törvényjavaslatot, melyet a Főméltóságú; Kormányzó Űr mint
1921: XXIX. törvénycikket kihirdetett. Ennek értelmében
székhely öknek a trianonii:béke következtében történt elveszítése miatt a kolozsvári M. Kir. Ferencz JózsefTudományegyetem. ideiglenesen Szegeden, a pozsonyi M.
Kit. Erzsébet Királyné-Tudományegyetem pedig ideiglenesen, Pécsett nyer elhelyezést,
Szegeden az egyetemet Horthy Miklós Kormányzó
Ür Ö Főméi tósága 1921 otóber'9-én nagy ünnepségek közt
valóban átadta hivatásának; mire az .egyetem, -a régieket kiegészítő új tanerőkkel, október 12-én megkezdte az
előadásokat és Szegeden való működésének első, alapításának pedig 50-1k esztendejét Istenben és a nagy megpróbáltatásokon átment nemzet és ezert egyetem jövendőjében bízva fejezte be.
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AZ 1872. ÉVI XIX. TÖRVÉNYCZIKK
a Kolozsvári

Magyar Királyi Tudományegyetem
ideiglenes szervezéséről.

felállításáról és

(Szentesítést nyert 1872. évi október hó 12-én. Kihirdettetett a képviselőházban 1872. évi n k t n h e r hó'12-én,, a főrendek házában 1872. évi
október hó 14-étl.)

Mi ELSŐ FERENCZ JÓZSEF,
ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI
CSÁSZÁR,
CSEHORSZÁG
KIRÁLYA STB ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA,
kedvelt Magyarországunk és társországai hü Főrendi és Képviselői
közös egyetértéssel a következő törvénycikket terjesztették szentesítés végett Felségünk e l é :

1. §. ;
Kolozsvárott, a tanszabadság elvének alapján, magyar
királyi tudományegyetem állíttatik fel.
A kolozsvári kiír. jogakadémia és az orvos-sebészeti
tanintézet megszüntettetnek.
2. §.
.Addig, míg az egyetemi oktatás külön, törvény, által
nem szabályoztatik, a pesti magyar királyi tudományegyetemen jelenleg fennálló szabályok ezen egyetemre
nézve üs érvényesek, amennyiben jelén törvény mást nem
rendel.
•A" fentebb említett törvény meghozataláig megkívánta tótovábbi szabályokat, az egyetem tudománykarainak meghallgatásával, az oktatásügyi.miniszter bocsátja ki.
1

•• 3., §.
Ezen egyetem négy tudománykarra oszlik,, ú. m.r
1. A jog- és államtudományi;
,
2. az orvosi;
3. a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi';
4. a matberaatikai és természettudományi karra. .
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E két utóbbi karhoz kapcsolva gymnasáumi tanárképezde állíttatik fel.
4. §.
A tudománykarok belügyeikre nézve egymástól független, egyenjogú, önálló testületeket képeznek, önmaguk
áital évenkint választott dékánjaik elnöklete alatt.
,

'

5. §. .
•
A tudománykarok fölött áll az egyetemi tanács,,
melynek köréhez az egyetem testületi, közigazgatási és a
karok egyéb közös ügyelnek tárgyalása és intézése tartozik. A tanács elnöke: az egyetem rektora.
6. §.
A rendes és rendkívüli tanárok, a tanítók és tanársegédek rendes évi fizetést húznak. A magántanárokat
csak az előadások után járó tandíj illeti. A közoktatásügyi miniszter azonban jeles magántanároknak, kik oly
tantárgyat. adnak elé, melynek előadása a felsőbb tudományos oktatás érdekében óhajtandó, de kik tantárgyuk
természeténél fogva csak kevés hallgatóra számíthatnak,
vagy kiknek a .tanári; pályán megtartása kívánatos, az
illető kar meghallgatása, után, bizonyos időszakra kivételkép díjt rendelhet.
' '
7. §.

. '

"

••.

Ezen egyetem első szervezése alkalmával a rendes
és rendkívüli tanárokat a . közoktatásügyi miniszter előterjesztésére ö Felsége a'király, a magántanárokat, a
tanársegédeket és tanítókat pedig a közoktatásügyi miniszter neveziiki,.
i
.
A későbbi kinevezéseknél a közoktatásügyi miniszter
a rendes, és rendkívüli tanárokra és tanítókra nézve, az
illető kar meghallgatása után, a tanársegédekre nézve pedig. annak javaslata alapján teszi előterjesztéseit, illetőleg
kinevezéseit.
s. §.

.

. Magántanári előadások .tartására a közoktatásügyi
miniszter által, oly egyének jogosíttatnak, kik ezen egye-

12

temnél magántanárságra az illető tudománykar által képesítetteknek nyilváníttattak, vagy a tudomány művelésében
szerzett érdemeik által képességüket nyilvánosan bebizonyították.
Ha azonban a magántanár két év alatt meg nem
kezdi előadásait, vagy azok megkezdése után két -évén
át legalább fél tanévig előadást nem. tart, magántanárit
jogosultsága megszűnik.
A magántanárok a rendes és rendkívüli tanárokkal
egyenlő érvényű előadás-látogatási bizonyítványokat állítanak ki.
9. §.
Az egyetem megnyitása alkalmával a tandíjukat, a
fennálló viszonyok figyelembe vételével, a jövőben/ pedig
úgy a tan-, mint a' szigorlati díjakat is, a tudománykarok
meghallgatása után,, a' közoktatásügyi miniszter állapítja
meg.
A tudománykarok a tan- és szigorlati díjakat szegény
hallgatóknak elengedik.
,1
10. §.
Ezen egyetem az 1872/3-ik tanév .kezdetével, megés.--a korniá'.wr.íi'.; a/
cicm szervezésére nézve
tett eddigi intézkedései jóváhagyatnak.
U.S.'
E törvény végrehajtásával a közoktatásügyi miniszter bizatik meg.
Mi e törvénycikket
s mindazt, ami abban
foglaltatik,
összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál
fogva
helybenhagyjuk, megerősítjük
és szentesítjük
s mind
Magunk
megtartjuk, mind más híveink által
megtartatjuk.
Kelt Budán, ezernyolcszázhetvenkettedik.
évi október
hó tizenkettedik napján,

FERENCZ JÓZSEF, s. k.
(P. H)

Gróf Lónyai Menyhért, s. k.

AZ 1921. ÉVI XXV. TÖRVÉNYCIKK
a kolozsvári és pozsonyi m. kir. tudományegyetem ideiglenes
áthelyezéséről.
(Kihirdetése elrendeltetett 1921; évi június, hó 25-én.. — Kihirdettetett
az „Országos Törvénytár"-haö 1921. évi június hó 26-án.)

, ; i . § •
Székhelyüknek a trianoni béke következtében történt
elvesztése miiatt az 1872. évi XIX. törvénycikkel felállított
kolozsvári m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem ideig- - lenesen Szegeden, az 1912. évi XXXVI. t.-cikkel felállított
pozsonyi m. kir. Erzsébet Királyné-Tudományegyetem pe^
dig ideiglenesen Pécsett nyer elhelyezést.
'
.
2. §.
,
Azt* az időpontot, amelyben a két egyetem új székhelyén működését megkezdi, a vallás- és' közoktatásügyi
miniíszter rendelettel állapítja meg, és ezt a nemzetgyűlésnek bejelenti.
;
.
"

'

3. §. ,

A szegedi állami szemkórház a Szegeden elhelyezett
Ferencz József-Tudományegyetem orvostudományi karának céljára és ez elhelyezés idejére a vallás- és közoktatásügyi miniszteri! tárcába vétetik át.
A

Ez a törvény kihirdetésének; napján lép életbe, és azt
a vallás- és közoktatásügyi, a pénzügyi és a munkaügyi és
népjóléti miniszter hajtja végre.
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AZ E G Y E T E M T I S Z T E L E T B E L I
DOCTORAI.
1. A jog- és államtudományi karban.
a) Jogtudományi doctorok :

13 u

Név

•Cts
üa N
o

XJ «
>o S
js-2

A legfelsőbb
elhatározásról szóló min
leírat száma
és kelte

Berde Áron,
az egyetemen a nemzetgazdaságtan és pénzügyi
jog ny. r. tanára

1873
jul. 16.

1873 jul. 23.
19.545. sz. a.
kelt leirat

Nárai Szabó Miklós,
a m. kir. kúria elnöke,
v. b. t. t., főrendiházi tag,
stb.

1895
1896
1896'máj. 18.
IV. 1. május 6. +25.71 l.sz. a
kelt leirat

Horváth Boldizsár,
volt igazságügyi miniszter,
a M. T. Akadémia tiszteleti
tagja

Ugyanaz

Ugyanaz

Ugyanaz

Ugyanaz

Ugyanaz

Ugyanaz

Ugyanaz

Ugyanaz

Daruváry Alajos,
a m. kir. kúria másodelnöke, v. b. t. t., főrendiházi tag, stb.
Csemegí Károly,
v. b. t. t, a m. kir. kúria
nyug. tanácselnöke
Czorda

Bódog,

a m. kir. kúria másodelnöke

7

Karap Ferenc,
a kir. tábla nyug. tanácselnöke és főrendiházi tag

8

1893'
1896
IV. 1. május.6.

A legfelsőbb
elhatározásról szóló min.
leirat száma
és kelte

Leővey

Sándof,

közigazgatási biró

Jegyzet

1896 máj. 18.
25.71 l.sz. a.
kelt leírat

f 1906
V. 10.

Oberschall Adolf,
»

Ugyanaz

Ugyanaz

f 1903
IX. 9.

1866
XII. 16.

1897
jan.2.

1897 jan. 19.
781. sz. a.
kelt leírat

f 1914
XII. 13.

a m. kir. kúria tanácselnöke
9

A legfelsőbb
elhatározás
kelte

N é v

A kari határozat kelte

Sorszám

15

b) Államtudományi doctorok:
1

Gróf Csáky Albin,
v. b. t. tanácsos

2

1696
IV. 1.

Gróf Bethlen István,
m. kir. miniszterelnök,
nemzetgyűlési képviselő

7

Dr. Somogyi Szilveszter,
Szeged sz. kir. város
polgármestere

8

Ugyanaz

Ugyanaz .

t 1906
XII. 28.

»

Ugyanaz

Ugyanaz

f 1906
VI. 23

Ugyanaz

Ugyanaz

t 1900
I. 31.

Drummond
W i l l i a m Hamilton

1922 jun 24'.
80.163.sz. a.
1$}22
1922
VI. 8. junius 20. kelt leírat
1922 jun. 24.
80.16l.sz. a.
1,922
1922
VI. 19. junius28. kelt leirat
639/922
23,1923

Dr, Kovács Alajos
Dr. Némethy Károly

7,

4-37/925
26.1926
II

10

)) .

»

V.

9

Ugyanaz

Dr. Schwarcz Gyula,
budapesti egyetemi tanár

6

Ugyanaz

Körösi József,
a fő- és székvárosi statisztikai hivatal igazgatója

5

»

H e g e d ű s Sándor,
országgyűlési képviselő

4

f 1912
XII 15.

Gróf A p p o n y i Albert,
nemzetgyűlési képviselő

3

1696 máj. 18.
1896 ' 25.71 l.sz. a.
május 6.
kelt leírat

17.

437/926
26,1926
11.17.

92 237/1923
IV.Budapest
1923 VII. 19.
Budap est 36 330/1926
' IV.
:
1926
1926 V. 22.
V. 17.
Budapest 36.330/1926
1926
IV.
V. 17.
1926 V. 22.
1923
VII; 9.

—

."

—

2

József kir. herceg
Ő Fensége

Dr. Lukács György

A legfelsőbb
elhatározás
kelte

1

Név

A kari határozat kei te

Sorszám

2. Az orvostudományi karban:

1918
V. 31.

1918. jul. 10.
1918
jun. 21. 111.828 sz. a.
kelt leírat

—

1923. évi "
57.225. V. és
K. min. rend.

—

1923
193
V. 18. ápr. 19,

A legfelsőbb
elhatározásról szóló min
leirat száma
és kelte

Jegyzet

17

N

é

v

,

Felméri Lajos,

1

egyetemi tanár
2

egyetemi tanár

egyetemi tanár
»

Gyulai P á l ,
iró
Szilasi

Gergely,

egyetemi tanár
10

Ugyanaz

Ugyanaz

+1898
II. 13.

• ••- n

Ugyanaz

Ugyanaz

11900
XII. 21.

»

Ugyanaz

Ugyanaz :

f 1886
II. 4.

Ugyanaz

Ugyanaz

f 1890
VIII. 31.

»•. ,

Ugyanaz

Ugyanaz

+ 1909
IV. 27.

»

Ugyanaz

Ugyanaz

f 1898
VII. 7.

1876
"1.23.

1876
jan. 23.

1876 márc. 4.
4.406. sz. a.
kelt leírat

f 1909
XI. 9.

1871
1881 márc. 29.
márc. 25. 9 517. sz. a.
kelt leírat

f 1897
I. 17.

••

11918
11. 10.

n

Szász Béla,
egyetemi tanár

9

»

Szamosi János,
egyetemi tanár

8

1873

S z a b ó Károly,
egyetemi tanár

7

1873 jul. 23.1
19.545. sz. a. f 1894
. kelt leírat
V. 22.

L a d á n y i Gedeon,

,4

1881
U-

Terner Adolf,
egyetemi tanár

Jegyzet

1872
XII.7.

I m r e Sándor.

3

6

A legfelsőbb
elhatározásról szóló min.
leirat száma
és kelte

Finály Henrik Lajos,
egyetemi tanár

5

A legfelsőbb
elhatározás
kelte

'

A kari határozat kelte

Sorszám

3. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
karban:

»

Ugyanaz

j.
Ugyanaz

05

N é v

!

o,

:oo |
11

Moldován Gergely,
egyetemi tanár

12

Gróf Kuun Géza,
történetíró

14

A legfelsőbb
elhatározásról szóló min.
leírat száma
és kelte

1890
IV. 24.

1890
jul. 8

1890. jul. 23.
31,526. sz. a.
kelt leírat

Gróf Csáky Albin,
vallás- és közoktatásügyi
miniszter

13

A legfelsőbb
elhatározás
kelte

•ni
M

A kari határozat kelte

18

15

Bálint Gábor,
egyetemi tanár

egyetemi tanár

műtörténész .

1896 máj 18.
25.711.sz. a.
kelt leirat

f 1913
V. 26.
t 1911
V. 18.

1896 . 1896
IV. 11. május 6.

»

Ugyanaz

Ugyanaz

»

Ugyanaz

Ugyanaz

Ugyanaz

Ugyanaz

f 1898
VI. 24.

»

Ugyanaz

Ugyanaz

1915
IV. 25.

n

Ugyanaz

Ugyanaz

f 1921

n

Ugyanaz

Ugyanaz

f 1909
IX. 27.

»

Ugyanaz

Ugyanaz

f 1925
X. 4.

»

Zsilinszky Mihály,
közoktatásügyi államtitkár,
í
történetíró

23-

f 1899
I. 12;

Thaly Kálmán,
országgyűlési képviselő,
történetíró

22

Ugyanaz

—

Szilády Áron,
halasi ref. lelkész,
irodalomtörténetíró

21

Ugyanaz

Müller Frigyes,
erdélyi ág. hiív. ev. püspök,
műtörténész

£0

f 1905
IV. 10.

Gróf Esterházy János,,
.

19

1894 dec. 20.
63.S04.sz. a.
kelt leírat

Schneller István,
egyetemi tanár

18

1834
dec. 9.

Bőhm Károly,

16

17

f 1912
XII. Í5.

Szilágyi Sándor,
budapesti egyet, könyvtárigazgató, történetíró

—

1893 jun, 23,
1.433. sz. a.
•kelt leírat

1893
Í893
V. 19. jun. kO.
1894
X, 26.

Jegyzet

Torma Zsófia,
ar&iaeologiai 'tudós-

1899 jul. 29.
.1899
1899
55.576. sz. a.
V. 24. julius 18-.
kelt leírat

f 1899
XI. 14.

N é v

K ő v á r y László,

24

történetíró
Szilasi Móricz,

25

egyetemi tanár

szobrász

i

1902
X. 31.

»

Viliari Pasquale,

29

Gohl

Ödön,

H u b a y Jenő,

B e r c z u r Gyula,
festőművész

32

35

Ugyanaz

\ 1903
X , 25.

1907 okt. 15.
1907
112.151. sz. a.
okt. 4.kelt leírat

1908 febr. 6.
12.332. sz. a.
kelt leírat

—

1913
márc; 1.

1913 ápr.8.
36.337. sz, á.
kelt leirat

1913 okt. 17.
157.699, sz. a.
1913
1913
kelt leirat
V. 19. szept.25.

1922
1922
V. 26. jun. 20.

1922 jun. 24.
8J.163 sz. a.
kelt leirat

1922
zeneművészeti főiskolai
tanár .
< ". IV. 3.

1922
jun. 20.

1922 jun. 24.
80.104. sz. a.
kelt leírat

Kakaslomniczi,
dr. Berzeviczy Albert,

1924
dec. 31.

1925 jani 13.
1.364. sz. a.
kelt leirat

,

Gróf széki Teleki P á l ,

f 1917 .
II. 11.

1910 jan. 8.
156.452,sz. a.
1909
1909
1
IX. 29. dec. 28. , költ leírat;

1917 ápr. 24.
53 810. sz. a.
kelt leirat

nemzetgyűlési képviselő
34

Ugyanaz

1917
ápr. 14.

Arz Attur,
tábornagy

33

11905
V. 15. •

1908
1907
XI. 27. jan. 28.

1912
XII. 20

hegedűművész
31

1903 jan. 8.
439. sz. a.
kelt leírat

• -sS

M. N. Múzeumi őr,
archaeológiai tudós
30

1902
dec. 25.

Décliy. M ó r ,
Kaukázus-kutató,
fölárajziró

í

Jegyzet

1902 ápr. 18.1
1901
1902
23.883, sz. a. f 1907
XII. 19. márc. 31.
kelt leírat
IX, 25.

1907
az olasz felsőház elnöke,
volt olasz közokt. min., VI. 25.
történetíró
'
28

A legfelsőbb
elhatározásról szóló min.
leírat száma
és kelte

Fadrusz J á n o s ,

26

27

A legfelsöbh
elhatározás
kelte

A kari határozat kelte

1
Sorszám

19

1917
II. 10.

D o h n á n y i Ernő,

1924

f 1921

—

20

Brassal Sámuel,
egyetemi tanár

2

Dr. Markusovszky Lajos,
nyug. miniszt, tanácsos

5

6

8

Ugyanaz

Ugyanaz

Ugyanaz

"Ugyanaz

f 1897
III. 4.

,

n

1893. évi
5.499. sz. a,
kelt leírat

+ 1898
IV. 21.

i

•

1893
1892
XI. 13. jan. 29.

—

1895. évi
55.034. sz. a.
kelt leírat

József ír, kir. főherceg,

1806
máj. 6.

1896. évi
25.711. sz. a.
kelt leírat

Ugyanaz

Ugyanaz

f 1900 .
•V. 28. ;

»

Ugyanaz

Ugyanaz

+ 1911
V. 4. •.

»

Ugyanaz

Ugyanaz

1896
IV, 4.

1896
máj, 6.

1896. évi
25,71 l.sz. a.
kelt leírat

1896
máj. 6.

1896. évi
25.71 l.sz. a.
kelt leírat

Hollán Ernő,
v. t>. t. f.,
nyug. altábornagy

1896
IV. 4.

f 1905
VI. 14.

-1
, »

Hieronymi Károly,

Gróf Szécsényi Béla,

Bedő Albert,
m. kir. földmív.-tigyi min.
államtitkár

11

n

f 1897 *
VI. 24. f

1895
okt. 2.

. a M. T. Akadémia tiszt,
és íg. tagja
10

1874. evi
19 545. sz. a.
kelt leirat

Jegyzet

1895
M. N. Múz. t. oszt, igazg. VIII. 29

v. b. t. t.
9

1874
jul. 16.

Semsey Andor,

Ő cs. és kir. Fensége
7

1872
X. 2.

Martin Lajos,
egyetemi tanár

4

A legfelsőbb
elhatározásról szóló min.
leírat száma
és kelte

Koch Antal,
egyetemi tanár

3

A legfelsőbb
elhatározás
kelte

1

N é v .

A kari határozat kelte

Sorszám

4. A mathematikai és természettudományi
karban:

Bielz Albert,
kir. tan., nyug. tanfelügyelő

1896
IV. 4.

• _ _ •

•

i

•í
+ 1918
X.21.

.

. ...
.'• i
•• - / • ^

13

14

15
;

16
1

<

17

18

•

19

20

21

Henri Polncare,
párisi egyetemi tanár

A legfelsőbb
elhatározásól szóló min.
leírat száma
és kelte

1902
X. 9.

1902
dec. 25.

1903. évi
493. sz. a,
kelt leírat

1905
nov. 4.

1905. évi
93.737, sz. a.
kelt leírat

.Méhely Lajos,
a M . N. Múzeum igazgató- 1905
VI. 23.
őre

Kalecsinszky S á n d o r ,
1907. évi
a M . Kir. Földtani Intézet
1907
1907
122.874. sz. a.
fővegyésze
VI. 20. okt. 19.
kelt leírat
B o d o l a Lajos,
kir. József-műegyetemi
tanár
Klein Gyula,
kir. József-műegyetemi
tanár
R a d o s Gusztáv,
kir. József-műegyetemi
tanár
Schuller Alajos,
kir. József-műegyetemi
tanár
Tötössy Béla,
kir. József műegyetemi
,,
tanár
W i t t m a n n Ferenc,
kir. József-műegyetemi
tanár
1L V i l m o s Ő Felsége,
német császár
és Poroszország királya

22

Dr. T ó t h Lajos,
helyettes államtitkár

23

Scherffel Aladár,
botanikus

24

A legfelsőbb
elhatározás
kelte

12

N é v

A kari határozat kelte

Sorszám

21

Biró Lajos

1909
X. 28.

1909
dec. 30.

1910. évi
1916. sz. a.
kelt leírat

»

Ugyanaz

Ugyanaz

»

Ugyanaz

Ugyanaz

Ugyanaz

Ugyanaz

»

Jegyzet

+ 1912
VII. 17.

—

f 1911
VI. I.

—

11915
XI. 21.

...

»

»

.

Ugyanaz

Ugyanaz ,

Ugyanaz

Ugyanaz

—

1910. évi
1910
148 241 sz. a
dec. 24.
kelt leírat
1922. évi
80.163. sz. a
1922
1922
kelt leirat
VI. 2, •jan. 20^

1910
XII. 7.

n

Ugyanaz

1925 • 1925
I. 29. ápr. 14,

—

Ugyanaz
1925. évi
35.324, sz.

•

—

/

MAGYAR KIR. VALLÁ.S- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI

MINISZTER

Nagyméltóságú

Dr. Gróf KLEBELSBERG KUNÓ
v. b.. t. t., nemzetgyűlési képviselő.

\

24

Az eddigi rectorok:
1872/3. BERDE ÁRON t 1892..
1873/4. SCHULEK VILMOS + 1895.
1873/4. MACHIK BÉLA t 1879,
1874/5. FINÁLY HENRIK t 1898.
1875/6. ENTZ GÉZA f 1919.
1876/7. GROISZ GUSZTÁV t 1899.
1877/8. GENERSICH ANTAL t 1918.
1878/9, IMRE SÁNDOR F 1900.
1879/80. BRASSAI SÁMUEL T 1897.
1880/1. HALLER KÁROLY t 19JL1.
1881/2. AJTAY K. SÁNDOR t 1917.
1882/3. SZABÓ KÁROLY F 1890,
1883/4. ABT ANTAL t 1902.
1884/5. CSIKY VIKTOR t 1923.
1885/6. MAIZNER JÁNOS t 1902.
18867. SZAMOSI JÁNOS 1 1909.
1887/8. KANITZ ÁGOST T 1896.
1888/9. KOLOSVÁRY SÁNDOR 11922,
1889/90. KLUG NÁNDOR f 1909.
1890/1. SZÁSZ BÉLA T 1898.
1891/2. KOCH ANTAL.
1892/3. ÓVÁRY KELEMEN f 1925.
1893/4. BRANDT JÓZSEF T 1912.
1894/5. MELTZL HUGÓ t 1908.
1895/6. MARTIN LAJOS T 1897.
1896/7. FARKAS LAJOS t 1923.
1897/8. LECHNER KÁROLY t 1922.
1898/9. TERNER ADOLF + 1918.

1899/1900. FABINYI RUDOLF T 1921.
1900/1.

VÁLYI G Á B O R T 1926.

1901/2.

LŐTE JÓZSEF.

1902/3;

SCHILLING L A J O S

1903/4.

APÁTHY ISTVÁN F

1904/5.

KISS

1905/6.

SZABÓ DÉNES T

1906/7.

MOLDOVÁN

1907/8.

-FARKAS GYULA

1908/9.

T

;

1921.

1922.

MÓR.
1918.

GERGELY.'

JANCSÓ G Y Ö R G Y t

1912.

1909/10. UDRÁNSZKY L Á S Z L Ó ! 1914.
1910/11. SZÁDECZKY LAJOS.
1911/12. SZÁDECZKY

GYULA.

1912/13. KOSUTÁNY

IGNÁC.

1913/14. KENYERES

BALÁZS.

1914/15. MÁRKI SÁNDOR T 1925.
1915/16. TANGL

KÁROLY.

1916/17. LUKÁTS ADOLF + 1924.
1917/18. RIGLER GUSZTÁV.

'

1918/19. SCHNELLER ISTVÁN.
1919/20. KOLOSVÁRY BÁLINT.
1920/21. KOLOSVÁRY
1921/22. MENYHÁRTH
1922/23. PPEIFFER

BÁLINT.
GÁSPÁR.

PÉTER.

1923/24. D r . VESZPRÉMY DEZSŐ T
és D r . REINBOLD BÉLA.
1924/25. D r . CSENGERY JÁNOS.
1925—26. D r . RIESZ FRIGYES.

1924,

EGYETEMI TANÁCS.

Rector magniiicus;
D r . RIESZ FRIGYES.

.

Prorector:
D r . CSENOERY JÁNOS.

Dékánok:
Dr. LAKY DEZSŐ, a jog- és . államtudományi kar
dékánja.
Dr. ISSEKUTZ BÉLA, az orvostudományi kar dékánja,
Dr. BARTÓK GYÖRGY, a bölcsészet-, nyelv- és tftrté:nettu4,ományi kar dékánja.
Dr. PÉEIEFER PÉTER, a mathematika- és természettudományi kar dékánja.'
Prodékánok:
•Dr-. M O Ő R GYULA, a jog- és államtudományi kar pro•dékánja.
Dr. VERESS ELEMÉR, az orvostudományi kar prodékánja.
Dr. ERDÉLYI LÁSZLÓ, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar prodékánja. .
Dr. GYŐRFFY ISTVÁN, a matlicm'at'ika- és természettudományi kar, prodékánja.
Tanácsjegyző:
Dr.

SZEMLER JENŐ,

egyetemi főtanácsos.
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TUDOMÁNYKAROK.
I, A jog- és államtudományi kar.
Dékán és elnök:
' Dr.

LAKY DEZSŐ

ny. r. tanár.
Prodékán:

Dr.

M O Ó R GYULA

ny. r. tanár. •

Kiérdemesült tanárok:

®

BALOGH ARTHUR, az államtudományok doktora, az
alkotmányjogi és kormányzati politika ny. r. tanára^ a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a jog- és.
áH^mtudo'mány'i, karnak 1907/8. és. 1914/15.' tanévben volt
dékánija, az 1908/9. tanévben volt prodókánja. Nyilvános
rendkívüli tanárrá kineveztetett 1904.- évi május bő 7-énr.
nyilvános rendes tanárrá 1905. évi december hó 5-én..
Nyugdíjaztatott 1916. évi január hó 29-én.„Lakik: Kolozsvár, Trefort-utca 13. sz.
Kiss, MÓR,, a jog- és államtudományok doktora, előbb
a pandekla jog, miajd a rótnai jog ny. r. tanára, az I. alapvizsgálati s a jogtudományi állanwfesgálati bizottság volt
tagja, a jog-, és államtudományi karnak az 1892/3. és.
1901/2. tanévekben volt dékánja, az 1893/4. és 1902/3.
tanévekben volt prodékáwja, az : egyeteminek az 1904/5.
tanévben, voitirectorav az 1905/6. knévbeö prorectovk. Ny.
r. tanárrá kineveztetett 1890. évi augusztus hó 9-én. Nyugalomba vonult 1921-ben. Lakik: Kolozsvárt, Szentegyházutca.
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B O É R ELEK, a jog- és államtudományok doktora,
ügyvéd, a magyar közigazgatási és a magyar pénzügyi
jog ny. r. tanára, a magyarországi egyetemes református
egyház konventjének tagja és. közjogi bizottságának előadója, a jog- és államtudományi karnak az 1918/19. tanévben volt dékánija, 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-én a 109.316. sz. a. kelt rendelettel. Lakik: Budapest,
Zoltán.-utca 6. sz.
.
. • '

• • if
Nyilvános rendes tanárok:
KOSSUTÁNY IGNÁC, a jog- és államtudományok doktora, az egyházjog ny. r. tanára, az I. alapvizsgálati és
az államtudományi államvi;zs;galati bizottság tagja,' a jogés államtudományi karnak az. 1906/7, és az 191.3/14. tanévben volt dékánja, az 1904/5. tanév II. félében!, az 1907/8. és
az 1914/15. tanévekben volt prodékánja, az egyetemnek
az 1912/13. tanévben volt rectora, az 1913/14. tanévben
volt prorectora. Nagybánya szab. kir. bányaváros díszpolgára, Hargitaváralja jelképes székely község mestertanítója. Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett 1900.
évi február hó 16-án, nyilvános rendes tanárrá 1901. évi
július hó 17-én. Lakik: Szeged, Vár-utoa 4. sz,
KOLOSVÁRY BÁLINT (kolozsvárii), a jogtudományok doktora, a magyar miagánjo>g ny. r. tanára, az L és 111. alapvizsgálati bizottság tagja, az , egyesített rsemitiárlurni. könyvtárak kezelője^ a Magyar Tudományos Akadémia' levelező
tagja, a „Magyar Társadalomtudományi Társaság" alelnöke, a jog- és államtudományi karnak az 1917/18. tanévben, volt dékánja, az 191.8/19. tanévben volt prodékánja,
az egyetemnek, az 1919/20. és 1920/21. tané\ ékben volt
rectora. A kassai kir. jogakadémián a magyar is osztrák
magánjognak 1899-től 1900-ig volt .ny. rk., 1900-i-M I'IN. „
ny. r. tanára, egyetemi ny. rk. tanárrá kineve; I-UMI P«if>.
évi augusztus hó 20-án, ny. r. tanárrá 1909. évi január lió
6-án. Lak'ik: Szeged,. Boldogasszony-sugárút 4. sz.
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MENYHÁRTH GÁSPÁR, a jog-- és államtudomány okdoktora, ügyvéd, a részszerű (ausztriai) magánjog ny. r.
tanára, az 1.. alapvizsgálati bizottság tagja, a III. alapvizsgálati bizottság elnöke, az államtudományi és jogtudományi államvizsgálati bízottság tagja, a 'szegedi Mikes
Irodaikni Társaság elnöke, a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Barátai Egyesületének ügyvezető elnöke,
a jog- és államtudományi karnak az 1919/30. és .1920/21.
tanévekben! volt dékánja, az egyetemnek az 1921/22. tanévben volt rectora, az 1922/23. tanévben prorectora. Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1911. évi december hó 29-én. Lakik:
Szeged, Templom-tér.
•••.'.
TÓTH KÁROLY, a jogtudományok doktora, a magyar
polgári törvénykezési jog ny. r. tanára,, a III. alapvizsgálati bizottság tagja, a<> jo<gtudományi államvizsgálati
bizottság helyettes elnöke, a jog- és államtudományi
karnak az 1921/22. tanévben volt dékánja, az 1922/23. tanévben volt prodékánja. Nyilvános .rendes tanárrá kinevettetett 1913, évi május hó 20-áni. Lakik: Szeged, Széchenyitér 5, sz.
POLNER ÖDÖN, miniszteri tanácsos, a jogtudományok doktora, h. ügyvéd, volt igazságügyminiszteri tanácsos,. a magyar közjog ny. r., a politika jogosított tanára,,
a II. alapvizsgálati bizottság -helyettes elnöke;, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja; az 1920:X. t.-c.
alapján megválasztott alkoímányvédelmi bizottság tagja;
a magyarországi ág, hkv. ev. egyház-egyetemes törvényszékének bírája; a pozsonyi m. kir. Erzsébet-Tudomány^
egyetemen, a. magyar közjog- és poitákia volt ny. \
t tatára; az 1915/16. tanévben ugyanazon egyetem jog- és
államtudományi karának rectori hatáskörrel felruházott
volt dékánija, az 1916/17. és 1922/23. tanévben volt prodékámja és 1918/19. tanévben ugyanazon egyetem volt
rectora. Ny. rk. egyetemi tanári címet nyert a budapesti
kir. magy. tud.-egyetemen 1905. év'i március 21-én;
a pozsonyi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetemre ny. r.
tanárrá kineveztetett 1914. évi augusztus hó 30-án, a m.
kir. Férencz József Tudományegyetemre 1923. évi május
hő 25-én. Látók: Szeged, Mér'ei-u. 8/

2&
KOVÁTS FERENC, az államtudományok doktora, a közgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára, a II. alapvizsgálati bizottság elnöke, képesített levéltárnok, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság,- a Magyar Történelmi Társulat, a
Magyar Társadalomtudományi Társaság, a Magyar Statisztikai Társaság, a Magyar Numizmatikai Társulat
és a szegedi Dugonics-Társaság tagja, a p.ozsonyi Erzsébet-'Tudományegyetem volt ny. r. tanára, az 1918/19. tanévben ugyanazon egyetem jog- és államtudományi, karának
volt dékánja, az 1919/20. tanévben 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, Horthy Miklós-utca 11. (Telet.
18—43.)
, •..••••.
Kiss ALBERT (balásíalvi), a jogtudományok doktora,
a római-jog ny. r. tanára, az I. alapvizsgálati bizottság
helyettes efaökle, a jogtudományi állanwizsgálaiti bizottság tagja, a kecskeméti ref. jogakadémia volt tajiára és
igazgatója, a kassai kár. jogakadémia volt tanára, a
pozsonyi kir. Erzsébet-Tudományegyetem volt tanára s
ugyanazon, egyetem jog- és államtudományi karának az
1919/20. tanévben volt dékánja. A pozsonyi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetemhez ny. r. tanárrá kineveztetett
1914. évi augusztus hó 30-án, a m. Mr. Ferencz József
Tudományegyetemhez a nemzetközi (összehasonlító) magánjog ny. r. tanárává kineveztetett 1921. évi szeptemberhó 22-cn, a római jog ny. r. tanárává kineveztetett 1922. évi
augusztus hó 12-én. Lakik: Szeged, Lőw Lipót-utca. 17. sz.
EREKY , ISTVÁN, a-'jogtudományok-doktora, előbb a.
magyar alkotmány- és jogtött'iut, majd a nuiüv.tr közigazgatási "és a magyar pénzűn\ i<'-, i'\ i Uiiriu .1/ 1
alapvizsgálati bizottság elnöke, a II. alap\izsgá!ati ^
a/, űllamtudmuáini állaim i/.sgálati bizottság tagja, a
és államtudományi, karnak 1923 24. tanévben volt déb^la
és 1924/25. tanévben volt prodékánja, a pozsonyi í f Kir.
Erzsébet-Tudományegyetem volt ny. r. tanára, a JV^gyar
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Tudományos Akadémia levelező tagja, Sáros vra. tb, főjegyzője. Ny. r. tanárrá kineveztetett a pozsonyi m. kir.
Erzsébet-Tudományegyetemhez 1914'. év'i aug. hó 30-án,
a m. kir. Ferencz 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 pénzügyi jogi
tanszékre. Lakik: Szeged, Tisza Lajos-kÖrút-52. sz.
SZANDTNÉR PÁL, az államtudományok : doktora, a
politikának ny. r. s a magyar közjognak jogosított tanára,
előbb a nagyváradi Mr. jogakadémián a magyar közjognak s a politikának nyilv. rendes tanára s ugyanazon jogakadémiámak az 1915/16. és az 1916'17. tanévekben volt
dékánja, az 1. és II. alapvizsgálati bizottságoknak tagja, az
államtudományi államvizsgáiati bizottság helyettes elnöke,
»az Egyetem • Diákjóléti és Diákvédő. Iroda vezető elnöke,
a m. kir. Ferencz József <Tudományegyetem Barátai Egyesületének, a Magyar Társadalomtudományi Társaságnak
s a Mikes Irodalmi Társaságnak választmányi, tagja, a Délmagyarországi Közművelődési Egyesület igazgatóságának
s a Magyar Külügyi Társaságnak tagja, az Acta Littera. rum *ac Scientiarum Regtee Uniiversitatis' Franc'isooJosephinae jog- és államtudományi sectáojának társszerkesztője; a m. k'ir. Ferencz József Tudományegyetem jogés államtudományi karának' az 1922/23. tanévben volt
dékánja, az .1921/22. és 1923/24. tanévekben volt prodékánja. A magyar közjog ny. r. tanárává kineveztetett
1917. évi január hó 13-án, a politika rendps tanárává
1921. évi szeptember hó 22-én, Lakik: Szeged, Tisza Lajoskörűt 46. sz. a.
"
MOÓR GYULA, a jogtudományok doktora,- a jogfilozófia ny.'r. tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, a II. ós.III. alapvizsgálati bizottság, valamint
a jogtudományi államvizsgáiati bizottság tagja, • a jog- és
^Uamtttdományii karnak, 1924/25. tanévben, volt dékánja,
'•«1dea prodékán, a Magyar Tudományos Akadémia levek^Uagja, a Magyar Társadalomtudományi Társulat s a
MTVS Irodalmi Társaság választmá^d tagja, a szegedi
Duge^ics Társaság tagja; a III. oszt. hadiékítmé-
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nyes katonai érdemkereszt (a kardokkal), az ezüst
.Sig-num Laudiis (a kardokkal), a bronz Signum Laudis
(a kardokkal), a II. oszt. ezüst vitézségi érem, „a Károlycsapatkereszt és a II. oszt. porosz kir, vaskereszt tulajdonosa.: A nemzetközi jog ny. r. tanárává kineveztetett 1918.
évi november 21-én, a.jogfilozófia nyilvános rendes tanárává
1921. évi szeptember hó 5-én, Lakik: Újszeged, Szerbínternátus,
az államtudományok doktora, a statisztika ny. r. tanára, a II. alapvizsgálati bizottság és az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a jog- és
államtudományi kar e. i. dékánja, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, a Közgazdasági Társaság választmányi taigja, a Főiskolai Sportszövetség alelnöke, az
egyetemi torna- és vívóintézeti bizottság elnöke, a
Kitartás Egyetemi Athléti'kai Club* tanárelnöke., a Magyar
•Statisztikai Társaság alelnöke s, a Magyar Társadalomtudományi Egyesület választmányi tagja, a in. kir. Központi Statisztikái Hivatal Szak vizsgálati bizottságának
tagja, a II. oszt. polgári, hadiérdemkereszt tulajdonosa. Ny.
r. tanárrá kineveztetett 1921. évi szeptember hó 22-én.
Lakik: Szeged, Tábor-utca 3.
LAKY DEZSŐ,

BUZA LÁSZLÓ, a jog- és államtudományok doktora,
a nemzetközi jog ny. r. tanára, a sárospataki ref. jogakadémia volt ny. r. tanára, a II. és a III. alapvizsgálati, valamint az 'államtudományi állaímvizsgálati bizottság tagja,
•a jogtudományi államvizsgáiati -bizottság elnöke, a Magyar
Társadálomtudományi Társulat választmányi tagja. Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1923. évi márciius hó 10-én. Lakik:
Szeged, Petőfi Sándor-sugárút 25, sz.
HELLER ERIK, a jogtudományok, doktora, a büntetöjoig ny. r. tanára, volt kir. főügyészi helyettes és a budapesti m. kir. Pázmány Péter-EgyeU'm inagántanáia, a
III. alapvizsgálati bizottság elnöke. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1925. évi szeptember hó 23-án. Lakik: Szeged,
Aradi-u. 5.',
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Tiszteletbeli ny. r. tanár:
FINKEY FERENC, a jogtudományok doktora, a büntető perjog volt ny. r. tanára, ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia, levelező tagja, 1893-tól 1912-lg a sáros-'
pataki ref. jogakadémia tanára, 1912-től 1915-ig a kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem, 1915-től
1921-ig a pozsonyi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetem,
ny. r. tanára, az 1917'18. tanévben az utóbb említett egyetemnek rectora. A m. kir. Ferencz József Tudományegyetemihez ny. r. tanárrá újólag kineveztetett 1921. évi szeptember hó 22-én, 1923.' évi május hóban-m. kir.. koronaügyés'z-helyettessé neveztetett ki. Tiszteletbeli ny. rtanárrá kineveztetett az 1925. évi március hó 2-án 6690/1V.
1
számú rendelettel. v
).•[
' '••;:•'.:'.•• ^ '*';,?;

Magántanárok:
, MESZLÉNYI ARTHUR, a jogtudományok doktora, közés váltóügyvéd,' nyugalmazott budapesti kir. kereskedelmi
és váltótörvényszéki bíró. A magyar magánjogból magántanárrá képesíttetett 1907. július 4-én. Lakik: Budapest.
II., Nyul-utca 4. sz.
' ., •
:.„• ALMÁSI ANTAL, a jogtudományok doktora, oklevelesügyvéd, kiír. cúrki bíró. A magyar -magánjogból magántanárrá képesíttetett 1910:. évi március' hó ' 12-én. Lakik:
Budapest,-II., Retek-utca 53. :
BJRÓ BALÁZS, a. jog- és államtudományok doktora,
köz- és váltó ügyvéd, m. kir. köziigazgatási bíró, A magyar
polgári törvénykezési jogból magántanárrá képesíttetett
1911. évi július hó 4-én. Lakik: Budapest, II., Orbánbegy iút 5. sz.
'
..-.'.•,

az államtudományok doktora, nyug.;
magyar kir. kereskedelemügyi miniszteri osztálytanácsos,
az Országos Ismertterjesztő Társaság, a németországi
Közgazdasági Társaság stb. tagja', a Ferencz -József-rend
lovagja (hadíékítményes), a török Medjidje-r'end, II. oszt.,
a török vasfélhold, a bolgár L'iokat Ezüst-érem tulajdonosa. A magyar ipari-közigazgatási jogból magántanárrá képesít-:
DÁNOS ÁRPÁD,
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tetett 1918. ápr. hóban.,Lakik: Budapest, VI., Andrássy-út
37. sz.
'
•
'
ZEHERY LAJOS, - a jogtudományok doktora, m. kir.
igazságügyminiszteii titkár. A magyar büntető perjogból
magántanárrá képesíttetett 1922. évi június hó 25-én. Lakik:
Budapest, Üllői-ut 109/B. I. 12.
SCHNELLER KÁROLY, az államtudományok doktora, a"
Miskolcra! menekült eperjesi ág. h'itv. e,v. collegium jogakadémiájának tanára. A statisztikából magántanárrá képesíttetett 1922. évi június hó 25-én. Lalák: Miskolcz.
Báró PETRICHEVICH-HORVÁTH EMIL, a jog- és. államtudományok doktora, a m. 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 miskolcz,! ág. ev. jogakadémia ny. r. tanára, a római jogtörténetből egyetemi magántanárrá képesíttetett 1925. évi
május hó 20-án. Lakik: Miskolcz.
.
P A P P ANTAL, az államtudományok doktora, pénzügyminiszteri államtitkár, az államszám viteítanból egyetemi
magántanárrá képesíttetett 1925. évi december hó 21-én.
Lakik: Budapest, V., Nagykorona-utca 8.
HORVÁTH BARNA, a jogtudományok doktora, közalapítványi k'ir. ügyész;, a jogbölcseletből egyetemi magántanárrá képesíttetett 1926. évi január hó 15-én. Lakik:
Budapest, II., Toldy Ferenc-utca 20. sz.
KOVRIG BÉLA, a jog- és ' államtudományok doktora,
m. kii", miniszterelnökségi fogalmazó, a „közgazdaságtan,
különös tekintettel a közgazdasági politikára" című tárgykörből egyetemi' magántanárrá képesíttetett 1926. évi május hó 20-án. Lakik: Budapest, II., Pasaréti-út 17. sz.

Előadók:
VINCZI KÁROLY, az államtudományok doktora, egyetemi titkár,-a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem
Barátai Egyesülete Jog- és Társadalomtudományi Szakosztályának, a szegedi ref. Egyházközség presbyteriumá-
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nalt jegyzője, a Magyar Társadalomtudományi Társulat
rendes tagja, az államszámviteltan előadója, a román: nyelv
lectora. Az álHamszámviteltan előadásával megbízatott
1921. évi október hó 26-án. Lakik: Szeged, Boldogass'zonysugárút 4. sz.
•
'
Dr. THIERINO OSZKÁR iparoktatási Kir. főigazgató, műegyetemi nyilvános rendkívüli tanár, a „Bevezetés. a műszaki tudományokba" című speciálkollégium megbízott
előadója.
TÓBIÁS LÁSZLÓ, m. kir. felső'ipariskolai rendes tanár,
a „Fejezetek az építészet köréből" című speciálkollégium megbízott előadója.
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IL Orvostudományi kar.
Dékán és elnök:
,

D r . ISSEKUTZ BÉLA.

Prodékán:
D r . VERESS ELTEMÉR.

'

.' •

.

Kiérdemesült tanár:
DAVIDA L E Ó (boldogi), orvos-sebésizdoktor, szülészmester, 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 1922-ben. Lakik: Budapest, VL, 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, Módmezővásárhely
törv.-hat. j. város díszpolgára; orvos- és sebószdoktor, szülész- és szemészmester, a heidelbergi Ophthalmolog
Qesellschaft 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 191^17.
-tanévben volt 'prodékánja: Nyilv. r. tanárrá kinevezte$%
19,09. április '.23-án (42.719. m: r.)< Nyugatomba,
• 1924-ben. Lakik: Budapest, I., Bors-utca 18.
.
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Nyilvános rendes tanárok:
LŐTE JÓZSEF
(illyefalvi), egyetemes orvosdoktor,,
a Budapesti Kir. Orvosegyesület lev.-, a Magyarországi1.
Oyógyszerészegyesület, 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 bizottság elnöke, az orvosi karnak az 1893/4., 1899/900., 1909/10..
és 1918/19. tanévekben volt dékánija, 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, 190213. 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.
:

egyetemes orvosdoktor, a közegészségtan nyilvános rendes tanára, a közegészségtani intézet
igazgatója, a gyógyszerészhallgatók szigorlatán a kormány
képviselője, a tiszti orvosi és balneológiai tanfolyamok
előadója s vizsgáló bizottsági tagja, az országos fürdőés forrásügyi bizottság tagja, az orvosi kannak az 1906/7.
és 1914/15. tanévekben volt dékánija, az 1907/8. és 1915/16..
tanévekben volt prodékánja, az egyetemnek az 1917/18.
tanévben rectora, az 1918/19. tanévben prorectora, a kolozsvári egyetem budapesti elhelyezkedése idején, helyettes
rectora.. Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1899..
szeptember 13-án. Lakik: Szeged, Kálvária-tér 5. sz.
RIGLER GUSZTÁV,

egyet, orvosdoktor, a belgyógyászat
pataijára,, a belgyógyászati klinika igazgatója. Nyilv.
r. tanárrá kineveztetett 1911. szept. 23-án (113.846. sz. m,
r.). Lakik: Szeged, Kálvária-tér 5/b. sz.
JANCSÓ MIKLÓS,

REINBOLD BÉLA, egyetemes orvosdoktor, az orvosivegytan nyilv. r. tanára, az orvosi vegytani intézet igazgatója., az orvosi karnak az 1922/23. tanévbén volt dékánja,
^1923/24. tanévben volt prodékánja, ül. május 29-től kezdve
\#£yétemnek rectora, az egyetemnek e. i. prorectora..
'v. r. tanárrá kineveztetett 1918. december 31-én
-6. sz, m. r.). Lakik: Újszeged, Népkert-sor 5.

\
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(felső-kubini és deménfalvi), egyetemes
orvosdoktor, a szülészet és nőgyógyászat ny. r. tanára, az
egyetemi női klinika igazgatója, a Budapesti Orvosegyesület alapító tagja, a rák tanulmányozására kiküldött bizottság tagja, a budapesti közkórházi orvostársu.lat volt üléselnöke, az Orvosiegyesület gynaekologiai szakosztályának
v. alelnöke, a Felső Oktatásügyi Egyesület tagja,
-a „Deutsche Oesellschaft für Qebursthilfe. und Qynaekologie" tagja. A Stefánia anya- és csecsemővédő egyesület
szegedi fiókjának elnöke. Nyilvános rendes, tanárrá kineveztetett 1921. március 31-én (81.006. IV. a. sz. m, r.). Lakik:
'Szeged, Fodor-utca 9. sz.
KUBINYI P Á L

VIDAKOVITS KAMILL, egyetemes orvosdoktor, a sebé'szet ny. r. tanára, a sebészeti klinika igazgatója. Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1921. július 29-én (137.564/1921.
IV. sz. m. r.). Lakik: Szeged, Horthy Müklós-u. 12. sz.
ISSEKUTZ BÉLA (erzsébetvárosi), egyet, orvosdoktor,
a gyógyszertan nyilv. rendes-, a gyógyszerismeret helyet-,
tes tanára, a gyógyszertani intézet • igazgatója, az orvosi
karniak e. i. dékánja. • Nyilv.. rkív. tanárrá kineveztetett
1919. febr. 4-én, nyilv. rendes tanárrá: 1921. aug. 4-én
(140.569Ü921. IV. sz. m. r.). A .Deutsche Pharmakologische Oesellschaft" tagja. Lakik: Szeged, Kálvária-tér
'5/b. sz.
VERESS ELEMÉR, egyet, orvosdoktor, az élettani ny. r.
tanára, az élettani intézet igazigatója, az orvosi karnak az
.1.924/25. tanévben volt dékánja, az 1925/26. tanévben prodékánja; a szegedi képzőművészeti társulat alelnöke. A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetemhez első
ízben ny. r. tanárrá kineveztetett 1913. március 12-én
(30.550. sz. m. r.), majd 1919-ben a budapesti m. kir.
Tudományegyetemnek lett ny. r. tanára. A m. kir.
Ferencz József Tudományegyetemihez ny r. tanárrá újból
kineveztetett 1921. aug. 27-én (150.456'1921. IV. sz. m. r.),
e.' i. prodékán,. Lakik.: Szeged, Kálvária-tér 5/b. sz.
DAVIDA JENŐ, egyet, orvosdoktor, a leíró- és tájbonc;.™^
tan ny. r.' tainára, a szövettan és fejlődéstan h. tanáj/ad_
a bonctani intézet igazgatója, a szövettani és fejlődést*
antézet h. igazgatója. Nyilv. rendes tanárrá kinevezt/
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1921. október 11-én. (170.160/1921. IV. sz. m. r.). Lakik:
Szeged, Rákóczi-tér, városi bérház, II. emelet.
SZABÓ JÓZSEF, egyétemes orvosdoktor, az elme- és i
ideggyógyászat ny. r. tanára. Nyilv. rendes, tanárrá kineveztetett 1922. aug. 10-én (111.916/1922. IV. sz. m. r.)..
Lakik: Szeged, Alföldi-utca 8. sz.
POÓR FERENC, egyetemes orvosdoktor, a bőr- és
nemikórtan ny. r. tanára, a bőr- és nemi klinika igazgatója, m. kir. egészségügyi főtanácsos, a II. oszt. polgári
had'iérdemikereszt tulajdonosa, a Szt. István' Akadémia,
a Budapesti Kir. Orvosegyesület, a Deutsche Dermatologische Oesellschaft r. tagja. Ny. r. tanárrá kineveztetett
1923. május 28-án (69.591.923. IV.). Lakik: Szeged, Deák.
Ferenc-utca 4. sz.
Dr. JANKOVICH LÁSZLÓ, egyetemes orvosdoktor, a
törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a törvényszéki
orvostan nyilv. rendes tanára. Kineveztetett 1925. szept..
1. 17.181/925. IV. Lak'ik: Szeged, Apáca-utca 4.
Dr. HAINISS ELEMÉR, egyetemes orvostudor, a gyermekgyógyászat ny. r. tanára, a gyermek-klinika igazgatója. (Kin. 56.575/924.) Lak'ik: Szeged, Korona-utca 15.
Dr. DITRÓI QÁBOR, egyetemes orvostudor, a szemészet
ny. r. tanára, a.szemklinika igazgatója. (Ny, r. tanárrá kineveztetett 93.101/924. nov. 24.) Lakik: Szeged, Árpád-u. 1.
BALOGH ERNŐ, egyetemes orvosdoktor, a kórbonctan és kórszövettan ny. r. tanára,; a kórbonctani és kór-:
szövettani intézet igazgatója. Nyilv. rk. tanárrá kineveztetett 1925. aug. 19-én (67.180/1925. IV. sz.), nyilv. rendes,,
tanárrá 1926. okt. ll-'ikén. A Budapesti Kir. Orvosegyesület
tagja és v. könyvtárosa. A „Deutsche Pathologische
Oesellschaft" tagja. Lakik: Szeged, Tábor-utca 3. sz.
Címzetes rendkívüli tanár:
PURJESZ BÉLA, egyet, orvosdoktor, a szív- és vér\dngési szervek kór- és gyógytanának magántanára*
-.belgyógyászati klinika adjunctusa. Lakik: Szegedi
-rária-tér 5/b. sz.
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Magántanárok:
HANASIEWICZ OSZKÁR, egyetemes orvosdoktor, m. kir.
honvédorvos-ezredes, a hadi sebészet magántanára. Lakik:
Szombathely, katonai kórház.

Dr. DÁVID LAJOS, old. gyógysz., gyógyszerészdoktor,
e. m. tanár, egy. gyógyszerész, a gyógyszertár vezetője;
Lakik: Kálvária-tér 5/b. sz.
Dr. GENERSICH ANTAL, egyetemes orvosdoktor, a hasűri sebészet magántanára, a hódmezővásárhelyi városi
közkórház igazgatója. Lak'ik: Hódmezővásárhely. *
Dr. JENEY ENDRE, egyet, orvosdoktor, a • baktérium-,
tan intnra, egy. adjunctus, az ált. kór- és gyógytani intézetben, Lakik: Kálvária-utca 8.
Dr. NYIRŐ GYULA, egyet, orvosdoktor, az elmekórtani
diagnostika magántanára, az ideg- és, elmekórtani klinika
I. tanársegéde. Lakik: Pulcz altábornagy-u. 12.
, Dr. KUNCZ ANDOR, egyet, orvosdoktor,, a nőgyógyászati. vizsgálást módszerek magántanára, adjunctus a női
klinikán. Lakik: Podor-u. 9.
Dr. ENOEL RUDOLF, egyet, orvosdoktor, a belgyógyászati functionalis diagnostfca magántanára, tanársegéd
a 'belgyógyászati klinikán. Lakik: Szentmihály-u. 9.
Dr. STIEF SÁNDOR, egyet, orvosdoktor, az ideggyógyászati diagnostika magántanára,, II. tanársegéd az. idegklinikán. Lakik: Pulcz . altábornagy-u, ,12.
Adjunctusok:
PURJESZ BÉLA,

egyet, orvosdoktor, adjunctus a bel-

klinikán.
KUNCZ ANDOR, egyet, orvosdoktor, adjunctus a női
' klinikán.
• ••,
Dr. JENEY ENDRE, -orvosdoktor, adjunctus az ált. kórés 'gyógytani' intézetben.
Dr. TUKATS SÁNDOR, old. gyógyszerész, adjunctus a
gyógyszer'ismeretv intézetnél.
Vitéz BÉRDE KÁROLY, egyetemes orvosdoktor,' adjunctus -a bőr- és nemibeteg klinikán:
, /
* Dr. KOVÁCS ÖDÖN, egyetemes orvosdoctor., „ A
csecsemők betegségei kór- és gyógytanának" egyetemi magáiitanára, a'szegedi ni. kir. áll. Oycnneknicnljoly igazgató:
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Gyógyszertári vegyész:
Dr. BARI ZSIGMOND, old. gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, az egyetemi gyógyszertárnál. Lakik: Osztrowszky-utca 6. sz.
Tanársegédek:
HEINER LAJOS, egyet, orvosdoktor, I. tanársegéd
a bőr- és nemibeteg klinikán.
Dr. CSEŰEZY GÉZA, gyógyszerészdoktor, I. tanársegéd a közegészségtani intézetben. •
BERECZKY KLÁRA, oki. gyógyszerész az egyetemi
gyógyszertárnál.
Dr. HUTTKAY MARGIT, oki. gyógyszerész, gyógyszerészdofctor, tanársegéd az egyet, gyógyszertárnál.
BURGER KÁROLY, egyetemes orvosdoktor, • I. tanársegéd a női klinikán.
ENGEL RUDOLF, egyet, orvosdoktor, tanársegéd a belgyógyászati klinikán.
Dr. NAGY GYÖRGY, I I . tanársegéd a 'bőrbeteg klinikán.
Dr. LEINZINGÉR MÁRIA, oki. gyógyszerész, tanársegéd
'a gyógyszerisanereti intézetben.
NYIRŐ GYULA, egyetemes orvosdoktor, I. tanársegéd
az elme- és ideggyógyászati klinikán.
STIEF SÁNDOR, egyetemes orvosdoktor, II. tanársegéd
az elme- és ideggyógyászati klinikán.
Dr. TANKA DEZSŐ, egyet, orvosdoktor, tanársegéd
•az-ebne-niés-idie^gyógyászati -kMkán. Dr. MAROS TIBOR, oki. gyógyszerész, I. tanársegéd
az orvosi vegytani intézetben. •
Dr. MÉHES GYULA, egyet, orvosdoktor, tanársegéd A
gyógyszertani intézetben.
Dr. KÁLLŐ ANTAL, I. tanársegéd a kórbonctani és kórszövettani intézetben.
Dr. VÉGH FERENC, egyet, orvosdoktor, fizetéstelen
tanársegédi díjas gyakornok a gyógyszertani 'intézetben,
Dr. MOLNÁR JÓZSEF, tanársegéd a hői klinikán (a
Röntgen labor, vezetője).
Dr. GELLÉRT ALBERT, tanársegéd a leíró- és tájbonc-tani intézetben'.
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Dr. MÜNZ FRIGYES, tanársegéd a leíró- és tájbonc'íani intézetben.
Dr. SCHULLER SÁMUEL, tanársegéd a szövét- és fejlődéstani intézetben.
TÖRÖK GÁBOR, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd
n gyermekklinikán.
Dr. FILEP ALADÁR, tanársegéd a női klíinikán.
INCZE ANTAL, ,egyet. orvosdoktor, I. tanársegéd a
szemészeti klinikán.
Dr. SÁRKÁNY ÁRPÁD II. ts. a szemészeti klinikán.
Dr. TRÓJÁN EMIL, tanársegéd a sebészeti klinikán.
Dr. SZTŰLÁR ERNŐ, tanársegéd a sebészeti'klinikán.
Dr. TREER JÓZSEF, tanársegéd a sebészeti klinikán.
Dr. TEMESVÁRY ERNŐ, tanársegéd a sebészeti klinikán.
DI-.FERENCZY GYÖRGY, tanársegéd a sebészeti-klinikán.
Dr. Vitéz VARGA LAJOS, tanársegéd a belgyógyászaton.
Dr. BERKESSY LÁSZLÓ, tanársegéd a belgyógyászaton.
Dr. SÓFALVY IDA, orvos, tanársegéd az orvosi vegytani intézetben.
Dr. LUKÁCS JÓZSEF, tanársegéd a gyermekklinikán.
Dr. WALDNER KÁROLY, tanársegéd a gyermekklinikán.
"Dr. KNALL JÁNOS, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd
,a törvényszéki orvostani intézetben.
Dr. PUTNOKY GYULA, II. tanársegéd a kórbonctani és .
:
kórszövettani intézetben. \
,vv
Dr. KÜHBACHER FERENC, tanársegéd a női klinikán.
Dr. SIMON ÁKOS, II. tanársegéd a közegészségtani
intézetben.
Dr. CSINÁDY JENŐ, tanársegéd az élettani intézetben.
VERESS MIHÁLY, szigorló orvos, tanársegéd az ált.
kór- és gyógyt. tanszéknél,
Dr. P Á L L GÁBOR, címzetes tanársegéd a női klinikán.
Dr. Vitéz ROSZTÓCZY ERNŐ, fizetéstelen tanársegéd az
•élettani intézetben;
'
3T
Díjtalan tanársegéd:
Dr.
Dr.
Minikán.

P A P P KARÓLA,
POGÁNY

^

a közegészségtani intézetben../
tanársegéd a belgyógj^jbonc-

ISTVÁN,
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Gyakornokok és míitönövendékek:
'/"VERESS MIKLÓS, orvostanhallgató,.. díjas gyakornok:
a bonctani intézetben.
SZABÓ DÉNES,, díjtalan gyakornok a bonctani inté- '
zetben.
'
Dr. LÁSZLÓ ÁRPÁD, egyet, orvosdoktor, díjas gyakornok a női klinikán.
":
Dr. TOKAY LÁSZLÓ, Dr. SUCHY DEZSŐ gyakornokok AX
elme- és idegklinikán.
Dr, ,REJTŐ KÁLMÁN, orvos-gyakornok a bőr- és nemibeteg klinikán.
Dr. KONCZVALD TIBOR, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a bőr-és nemibeteg klinikán. •••'•
Dr. KUBÁNYI ERNŐ, egyetemes orvosdoktor, díjasgyakornok a kórbonctani és kórszövettani intézetben.
Dr. ASZALÓS JÁNOS,, gyakornok a törvényszéki orvostani intézetben.
.
Dr. NAOY MÁRIA, gyakornok, a szövet- és fejlődéstani intézetben.
Vitéz VERESS ANDRÁS, gyakornok a szövet-fejlődés- •
tani intézetben.
Dr. HORNYÁNSZKY KÁROLY, " gyakornok a bőrklinikán,
IMRE MIHÁLY, gyakornok a gyógyszertani intézetnél...
, BÉRESS JÓZSEF, díjtalan, gyakornok a gyógyszertani
intézetnél.
,,,,,, Dr. LICHTNECKERT JÓZSEF,/díjtalan gyakornok a női:
/klinikán.
Dr. MOLNÁR SÁNDOR, díjtalan gyakornok, a. NŐI
klinikán.
.'
.
.
/_„_'_;_VÖLGYESY JÁNOS, szigorló orvos, gyakornok az orvosi vegytani intézetben,- :
"^ÁQÓ PÁL, egyetemes orvosdoktor,'díjtalan, gya-kornok a női klinikán,
ti
\ Dr. ATS LÓRÁND, egyetemes .^orvosdoktor, díjtalan
^gjmomok a gyennekkiM'bán.
.
TOMORY DEZSŐ, egyetemes orvosdoktor, díjtalan:
tani iárnok a női -klinikán.
\ •

•

\
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KÚP GYULA, szigorlóorvos-, díjas gyakornok a kórbonctani és kórszövettani intézetben.
, Dr. GOTTLIEB ÁRPÁD, egyetemes orvosdoktor, díjtalan
gyakornok a - női klinikán.
Dr. BOGDÁN JÓZSEF, díjas gyakornok a leíró- és tájbonctani intézetben.
:
NITS SÁNDOR és DOBÁL LÁSZLÓ, díjtalan gyakornokok, az egyetemi gyógyszertárnál.
Dr. B O D Ó LÁSZLÓ, orvosdoktor, d. gyakornok a bőrklinikán. .
.
Dr. FÜLÖP ANDOR, díjas műtőnövendék.
Dr. TÓTH . JÓZSEF, díjas műtönöyendék.
,
Dr. Hosszú LÁSZLÓ, díjas műtőnövendék.
Dr, KORALEWSZKY GÉZA, díjas műtőnövendék.
,

Dr.
_zetben.

• 7

SZÁSZ SÁNDOR,

M A Y E R DEZSŐ,

d. gyakornok az élettani inté-

díjtalan gyakornok az élettani inté-

/ zetben.,.,'
ZSULYEVICH ISTVÁN,

.

díjtalan gyakornok az élettani

intézetben.

'díjtalan gyakornok az élettani intézetben.
Dr. BOTH JOLÁN, egyet, orvosdoktor, gyakornok a
gyógyszer tani in íézetben.
—-7—
NAGY MÁRTON, s-zigorlóorvos, gyakornok az ált. kórés gyógytani tanszéknél.
'
Dr. BARÁTH LÁSZLÓ, egyet, orvosdoktor, gyakornok
a belgyógyászati klinikán.
. Dr. HEYDER STEFÁNIA, egyet, orvosdoktor, gyakornok
M
a szemészeti klinikán.
Dr. BARTHA ELEMÉR-, egyet, orvosdoktor, gyakornok
- ' a szemészeti klinikán.
Dr. FEJÉR GYULA, egyet, orvosdoktor, gyakornok /
a szemészeti, klinikán.
/'
•/
Dr. KAZATSAY ANTAL, egyet, orvosdoktor, gyakornok
a szemészeti klinikán.
VERESS MIKLÓS, díjas gyakornok a leíró- és tájbonc- ...
tani intézetben. '
•..,.,'

- -

SCHNEIDER LAJOS,
1
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Dr.

BERKESSY LÁSZLÓNÉ

SZ. D r .

SIMON IRÉN,

gya-

kornok a belgyógyászati klinikán.
/

.

.

Díjtalan gyakornokok:

.. ;

.

/
Dr. WEINMANN MÁRIA, díjtalan gyakornok a. bel.. gyógyászaton.
.
Dr. IMRE MIHÁLY, gyakornok a gyermekgyógyászati
klinikán.
•
.
.
DR. TANKA DEZSŐNÉ, BOLYÁKY ILONA, díjtalan, gyakornok az ideg-, és elmekórtani klinikán.
Joó BÉLA, KOLB ENDRE, szigorló orvosok, díjtalan
- gyakornokok a kórbonctani és kórszövettani Mézetben.
NITS SÁNDOR, díjt. gyakornok az egyetemi gyógyszertárnál.
—
DOBÁL LÁSZLÓ, díjt. gyakornok az egyetemi gyógyszertárnál.
/
OTTOVAY LÁSZLÓ, INCZE GYULA, díjtalan gyakoronoí kok a törvényszéki orvostani intézetben.
SZABÓ DÉNES, díjtalan gyakornok a leíró- és tájboncíani intézetben.
Praeparatorok:
KELEMEN MARGIT,

a közegészségtani intézetben.
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III. Bölcsészet-, nyelv-és történettudományi kar,.
Dékán és elnök:
I. félévben: Dr.
félévben: Dr.

II.

HORNYÁNSZKY QYULA

(1. 47, 1.).

BARTÓK OYÖRQY (1, 48. 1.).

Prodékán:
D r . ERDÉLYI LÁSZLÓ (1. 47. 1.).

Kiérdemesült tanárok:
MOLDOVÁN GERGELY, t'iszt. bölcsészetdoctor, a rom á n nyelv és irodalom ny. r. tanára, a bölcsészet-, nyelvés történettudományi karnak az 1892/93. és 1902/3. tanévben dékánja, 1893/4. és 1903/4. tanévben prodékánja, az
egyetemnek 1906/7-ben rectora és 1907/8-ban prorectora,
ny. r. tanár 1886. június 16. óta. Nyugalomba vonult 1921ben. Lakik: Kolozsvárt, Széchenyi-tér.
SCHNELLER ISTVÁN, tiszt. bölcsészetdoctor, a neveléstan ny. r. tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló bizottság
s az orsz. közoki tanács tagja, a Magyar Tud,,Akadémia
lev. tagja, a Pestalozzi Társaság tiszteletbeli tagja, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak 1898/9. és
1908. tanévben dékánja, 1899/900. és 1909/10. tanévben
prodékánja, az egyetemnek 1919'20-ban rectora és 1920/21ben prorectora. Ny. r. tanár 1894. december 30. óta. Nyugalomba vonult 1923-ban. Lakik: Budapesten, 11, Batthyány-utca 26. szám.

Nyilvános rendes tanárok:
SZÁDECZKY KARDOSS LAJOS, bölcsészetdoktor, a magyar történelem ny. r. tanára, a magyar történelem segédtudományainak előadására jogosított tanár, az orsz. kö-
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népiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a szegedi középisk. tanárképző intézet tanára, volt nemzetgyűlési képviselő, .a török Osmaif.e-rend lovagja, a Magyar Tud.
Akadémia rendes, a Történelmi és Hadtörténelmi Bizottságok tagja, a kraktoaí lengyel Tud. Akadémia kültagja,
a Magyar Történelmi Társulatnak Választmányi, és alapító tagja, az . Erdélyi Irodalmi társaság, a •marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság r. tagja, a Huny adva nnegyei Történelmi és Régészeti Társulat tiszteletbeli
tagja, az Erdélyi Kárpát-Egylet v. alelnöke, a vilnai tudományos társulat t. tagja, a M. Nemzeti Szövetség- választmányiba Külügyi Társaság, a szegedi Dugonics Társaság
r. tagja stb., a bölcsészet-, nyelv- és történettudörtiányi
karnak 1895/6. és 1906/7. tanévben dékánja, az 1896/7.
és 1907/8. tanévben prodékánja, az egyetemnek 1910/11ben rectora és 1911/12-ben prorectora. Ny. r. tanár 1891.
augusztus 12. óta. Lakik: Budapest, V., Báthory-utca 24.
sz. Szegeden: Br. Jósiiíka Miklós-utca 31. sz.
CSENQERY JÁNOS, bölcsészetdoctór, a .classioa philologia ny. r. tanára, az ókori művészettörténelem előadásával-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
Társaság, a Goethe Társaság, a szegedi Dugonics Társaság és a Mikes Irodalmi Társaság rendes tagja, a M.
Paedagogiai. Társaság rendes-, a Philologiai Társaság és
a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja,
az- ifjúságii előadásokat rendező szanügy'i bizottságnak
elnöke, a városi szinügyi bizottság meghívott tagja, a Külügyi Társaság művészeti és irodalmi osztályának - tagja,
•anémetországi -Gyminasial-Vere,in tagja, a bölcsészet-*
nyelv- és történettudományi karnak az 1900/1., 1909/10.
^s 1921/22. tanévben dékánja, 1901/2., 1910/11. és 1922/23.
Tanévben prodékánja, 1924/25. tanévben rectora, 1925/26ban prorectora. Ny. r; tanár 1896.. január. 14 óta. Lakik:
Szeged,v'Eerge-utca 19. I. efn. 5r
DÉzai LAJOS, bölcsészetdoctor, a magyar irqdalomtörténet ny\ r. tanára-, az orsz. középisk. tanárvizsgáló
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•bizottság', a Könyvtári Bizottság tagja, a szegedi középisk. tanárképző, iijntézet tanára és igazgató-tanácsosa, ';a
JVlagyar Irodalomtörténeti Társaság egyik alelnöke, a M.
"Tud. Akadémia rendes tagja, Irodalomtörténeti és Nyelvemléktáli Bizottságnak tagja, a PMologiaí Társaság,, a
Magyar- Nyelvtudományi Társaság s a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Bibliofil Társaság, a Prot. Irodalmi Társaság, a Magyar Heraldikai és Genealógiai
Társaság igazgató-választmányi tagja, az Erdélyi Irodalmi
Társaság r. tagja, a szegedi Dugonics Társaság igazgatósági tagja-, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak az 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
prorectora. Ny. r. tanár 1906. augusztus 22. óta. Lakik:
Szegeden,. Attila-utca 7. sz.
.
SCI-IMIDT HENRIK, bölcsészetdoctor, a német nyelvés irodalom ny. r. tanára, az orsz. középisk. taná(vizsgálóbizottság tagja, a szegedi középisk. tanárképző intézet
tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja., a Bp. Philolo•giai Társaság választmányi tagja, a bölcsészet-, nyelv- és
történettudományi karnak 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, Népkertsor 17. sz.
ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a magyar müve.lődés'történelem ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság < tagja, a szegedi, középisk. tanárképző
intézet tanára, a (Pannonhalmi Szent Benedek-rend tagja,
.a M. Tucl. Akadémia levelező-, a Szent István Akadémia
rendes tagja, a Magyar Történelmi Társulat és Szent István Társulat igazgató-választmányának és a Katii. TanáregycsnleWigazgató-tanácsának tagja, a bölcsészet-, nyelvés történettudományi karnak az 1916/17. és 1924/25. tanévben dékánja, az 1917/18..tanévi és e. i. 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
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bizottság: tagja, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, ar.
Magyar Társadalomtudományi Társulat elnöke, a Philologiai Társaság és a Magyar PMlosöpliiai Társaság választmányi tagja, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak az 1917/18., az 1925/26. tanév I. "felében
. dékánja, az 1918/19. tanévben prodékánja, Ny. r. tanár
1913. augusztus 4. óta. Az 1925/26. tanév II. felében a budapesti Pázmány Péter tud. egyetemre neveztetett ki. Lakik:.
Budapest, IX., Ráday-u. 21. sz.
Málnást BARTÓK GYÖRGY, bölcsészetdoctor, a ph'ilosophia ny. r. tanára, a szegedi m. kir. középisk. tanárképzőintézet •elnöke, az orsz. tanárvizsgáló bizottság tagja, a.
Magyar Filozófiai Társaság, a Magyar Társadalomtudományi Társaság, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságválasztmányi tagja, a Dugonics Társaság, a „Kantgesellscliaft" tagja, a genfi Société de psychagogie'et de psychotiíéra#e levelező tagja. Ny. r. tanár 1917. június 1. óta,.
Lakik: Újszeged, Népkertsor 17/sz.
HORGER ANTAL, bölcsészetdoctor, a magyar nyelvészet ny. r tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló bizottság, a M, Tud. Akadémia, a Szent István Akadémia és a
helsingforsi Finnugor Társaság tagja. Ny. r. tanár 1922..
február 16. óta, Lakik: Szeged, Batthyány-utca 4. sz.
,
MÉSZÖLY GEDEON, böltcsészietdoctor, az ural-altáji
nyelvészet ny. r. tanára, az országos középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.
Ny. r. tanár 1922. október 20. óta. Lakik: Szeged, Mére'iutca 8. sz,
KOGUTOWICZ KÁROLY, bölcsészetdoctor, az általánösés összehasonlító földrajz ny. r. tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja, a szegedi középisk.
tanárképző intézet tanára, a Magyar .Földrajzi Társaság"
levelező, a Magyar Néprajzi Társaság választmyyl tagja,
a Geográfus Szövetség-főtitkára, a Turáni Társaság és »
. Magyar Statisztikai Társaság választott tagja, Magyar
Társadalomtudományi Társulat -választmányi -tagja, az Országos Földmérési és Térképező Tanács tagja, az M. L. Sz.
délkerületének elnöke, a KEAC tenniszszakoszt. elnöké, a
s M. 0. Lí Sz. Alföldi kerületének elnöke, a „Fölei éssEmber4b
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szerkesztője, a III. oszt. hadlékítményes katonai érdem-"
kereszt (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, volt Leszámoló-palota,
Szukováthy-tér 1. sz.
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. Ny. r. tanár 1923. augusztus 14. óta.
Lakik: Szeged, volt Leszámoló-palota, Szukováthy-tér 1.
BUDAY ÁRPÁD, bölcsészetdoctor, az érem- és .régiségtan ny. r. tanára, az archaeologiai intézet igazgatója,
a szegedi m. kir, orsz. középisk. tanárvizsgáló bizottság
tagja, az Egyetemi Diákasztal Felügy(elő bizottságának,
s az egyetem Gazdasági bizottságának tagja, a Németbirodalom: Archaeologiai Intézetének (Arch. Inist. des
deutschen Reichen) lev. tagja, "az Egyetem Barátai Egyesületének főtitkára és a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztály elnökev az Orsz, Magyar Régészeti Társulat választmányának, az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, a szegedi Dugonics Társaságnak, a Mikes
Irodalmi Társaságnak), a Protestáns Irodalmiii Tár-:
saságnak , és a Magyar Társadalomtudományi' Társaságnak'rendes tagja, a K. A. N. Sz. szegedi törv.
hatósági választmányában az egyetemi szakcsoport főmegbízottja. Magántanár. lett 1911. május hó 27., nyilv.
rendkívüli tanári címet nyert 1917. október 2., nyilv. rendes tanárrá kineveztetett 1924. május 1. Lakik: Szeged,
Tábor-utca 3. sz. III. em. 2. .
•IMRE SÁNDOR, bölcsészetdoctor, a paedagogia ny, ,r.
tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja,
.volt vallás- és közoktatásügyi miniszter és államtitkár;
a Magyar Gyógypedagógiai Társaság és a Kisdednevelők
Orsz. Egyesülete elnöke, az Orsz. Polgári Iskolai Tanáregyesület tb. elnöke, a kecskeméti- ref. e g y h á z m e g ^
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tanítóegyesület és a nagykőrösi Arany János-Társaság tb.
tagja; a M. Gyermektanulmányi Társaság és az Országos .
Elmevédefani Liga társelnöke^ az Egyetem Barátai Egyesületének alelnöke, a M. • Paedagogi&i Társaság rendes
tagja, a M. Irodalomtörténeti T., a M. Néprajzi T., a M.
Protestáns Irodalmi T., a M. Társadalomtudományi Társaság választmányi tagja; a duniamelléki ref. egyházkerület
tanügyi előadója. Ny. r. tanár 1925. január 31. óta. Laikik:
Szegeden, Kállay Albert-utca 6. sz., Budapesten, 1., Lógodiutca 9. sz.
ZOLNAI BÉLA, bölcsészetdoctor, a francia nyelv és
irodalom ny. r. tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló
bizottság tagja,' a. szegedi középisk. tanárképző intézet
tanára, a budapesti egyetem volt magántanára és a pécsi
egyetem volt helyettes tanára, a Minerva-Társaság alapító
rendes tagja, a M. Nyelvtudományi, Budapesti Philologiai
és M. Irodalomtörténeti Társaságnak és a Br. Eötvös J.Collégium volt, tagjai Szövetségének választmányi tagja,
a Szegedi Képzőművészeti Egyesület igazgatósági tagja.
Ny. ív.tanár 1925. június 18. óta. Lakik: Szeged, Tisza
Lajos-körűt 52. sz.
FOGEL JÓZSEF, bölcsészetdoctor, az egyetemes történelem ny. r. tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja. Ny. r. tanár 1926. március 18. óta. Lakik:
Szeged. Kass-szálloda.
Tiszteletbeli ny. r. tanár:

.

JANCSŐ BENEDEK, bölcsészetdoctor, a román nyelv.
és irodalom ttsztb. ny. r. tanára, ny. főgimnáziumi tanár,
a M. Tud. Akadémia levelező tagja, Tisztb. ny. r. tanár
1912. február 23. óta. Lakik: Budapest, II., Margit-körűt
31. sz.

Címz. ny. rendes tanár:
bölcsészetdoctor, főiskolai ldr.
igazgató, polgári iskolai tanárképző intézeti nyug. tanár,
az általános és hazai ethnographia c. ny. r. tanára, okleve4es középiskola-ii tanár", oki. levéltárnok,, jogvégzett, az
•Erdélyi 'Kárpát-Egyesület néprajzi múzeumának,, Ja s'zaHERRMANN

ANTAL,
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mosujvári örmény múzeumnak és Csongrád városa múzeumának tiszteletbeli igazgatója, a berlini, a müncheni és
bécsi anthropologiai társaságok levelező tagja, az osztrák
néprajzi társaság és a nemzetközi folklore-tanács tagja,
a nemzetközi cigány tudós-társaság ügyvivője, a Polgári
Iskolai Tanárok Egyesületének, a Tanítóképző Intézeti
Tanárok Or&z. Egyesületének, az Erdélyi Honismertető
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-Egyesületnek, a
Magyar. Tanítók Turista-Egyesületének, a SiketnémaIntézeti Tanárok Országos Egyesületének, a Magyar örmények Egyesületének, a Kismartoni Sport^Egyesületnek,
a szőregi Gazdakörnek, az Országos Magyar Zene-Egyesiiletneik, a csongrádi Közművelődési Egyesületnek tiszteletbe! tagja, a M. Metapszichikai Társaság tiszteletbeli
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 'igazgatóságának, az Egyetem Barátai Egyesületének választmányi,
a Mikes Irodalmi Társaságnak r. tagja, a m, kir. belügyminisztérium cigányügyi szakértője, Csanád, Arad, Torontál ideigl. egyesített várrftegyék tb. főlevéltárnoka, az
Ethnologische Mitteilung aus Ungárn" szerkesztője. Magántanár 1898. február 16., címz. ny. rk. tanár 1921. június
2. és címz. ny. r. tanár 1924. május 24. óta. Meghalt 1926.
évi április hó 15-én.
Címz. nyilv. rendkívüli tanárok:
1

Soa

SÁMUEL, bölcsészetdoctor, Európa X V I . és
száz. történelmének címz. ny. rk, tanára, magántanár
1889. április 24. és címz. ny. rendkívüli tanár 1896. május
1. óta. Lakik: Kolozsvárt, Unió-utca 4. sz.
E R D É L Y I . P Á L , bölcsészetdoctor, m. kir. udvari tanácsos, az újabbkori magyar irodalomtörténet címz. ny.
rendkívüli tanára, a Múzeumok és Könyvtárak Országod
Tanácsának tagja,-a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Magyar Történelmi Társulatnak, a Philologiai Társaságnak, a
/'4*
GERGELY

XVII.

52

Nyelvtudományi Társaságnak, a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak választmányi, az Erdélyi Irodalmi Társaságnak rendes tagja, a komáromi Jókai-Egyesületnek,
tiszteletbeli tagja. Magántanár 1901. augusztus 3. és címz..
ny. rendkívüli tanár 1911. július 14. óta. Lakik: Ekelen.
(Komárom-vin.).
MARÓT KÁROLY, bölcsészetdoctor, a görög folklore
és vallástörténet c. ny.' rendkívüli tanára, áll. reáliskolai
rendes tanár, a budapesti Philologia'i Társaság és a Humanisztikus Gimnázium Egyesület vál. tagja. Magántanár1917. december 2. és címz. ny.-rk. tanár 1924. március 7.
óta. Lakik: Budapest, VI., Vilmos császár-út 21. III. 10.
HORVÁTH JENŐ, bölcsészetdoctori az új-kor történetének (1648-től kezdődőleg) magántanára. Magántanár:
1911. április 20., címz. ny. rk. tanár 1924. febr. .28. óta.
Lakik: Budapest, IV.. Molnár-utca 29. sz.
Magántanárok:
KovÁjfé, ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a . numizmatika:,
magántanára. Magántanár 1913, december 27, óta. Lakik:
Kolozsvárt, Petőfi-utca 60. sz.
• ;
ROSKÁ MÁRTON, bölcsészetdoctor, a palaeoethnograph-ia magántanára. Magántanár. 1913. .december 18. óta..
Látók: Kolozsvárt, Schiitz János-utca 13. sz.
;
VAROA BÉLA, bölcsészetdoctor, a logika és. logika
történetének magántanára, okleveles középiskolai tanár,'
az Erdélyi Múzeum Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi - szakosztályának titkára, a kolozsvári,
unitárius collegium rendes tanára. Magántanár 1915. október 16. óta. Lakik: Kolozsvárt, Trefort-utca 15. sz.
- SZABÓ LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a Tengermellék és
Dalmácia történetének magántanára, a Magyar Paedagoffiai Társaság rendes tagja, a Magyar Adria Egyesület,
alelnöke.: Magántanár ,1918. január 6. óta. Lakik : 90.
Elli'ot auvena, Yonkers, N. Y., United States 'of America.
BATTA ISTVÁN, bölcsészetdoktoi-, a sárospataki rei.
főiskola, r. tanára, a mathematika és természettud?ományok
didaktikájának magántanára. Magántanár 1920. augusztus.
20. óta. Meghalt 1926.'július 30-án.
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SCHILLING GÁBOR, bölcsészetdoctor, a fizikai földrajz
magántanára, egyetemi adjunctus'. Az Egyetem, Barátai
Egyesülete . Bölcsészeti Szakosztályának
választmányi
tagja, a pántos ezüst S'ignum Laudis (a kardokkal), a bronz
Sifftum Laudis (a kardokkal), a bronz vitézségi érem, a
Károly csapatkereszt tulajdonosa. Magántanár 1922. január 31. óta. Lakik: Szeged, Mérei-utca 8. III. em.
, BANNER JÁNOS, bölcsészetdoctor, a magyar tárgyi
néprajz magántanára, az archaeolqgiai '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. -Magántanár 1922. július 5. óta. Lakik:'
'Újszeged, Ráday-utca 4. sz. ;

bölcsészetdoctor, a magyar történelem*
magántanára, főgimnáziumi rendes tanári az Erdélyi .Irodalmi Társaság rendes,. az Erdélyi Múzeum Egyesület választmányi tagja, a katli. Pedagogiumban az egyetemes
•történeteim, tanára. Magántanár 1923. április 12. óta. Lakik:
Kolozsvárt, Piarista-rendház.
B Í R Ó VENCEL,

"bölcsészetdoctor, az egyetemes
történelem magántanára, .főgimnáziumi rendes tanár, a.
francia nyelvek képesített tanára. Magántanár 1923. május 5. óta. Lakik: Budapest, Váci-utca 33. sz*
SZENTIVÁNYI RÓBERT, hit- és bölcsészetdoctor, a budapesti tudományegyetem hittan! karának bekebelezett tudora, a m. kir. Ferencz József .Tudomáttyegyeteimeü a
középkori'könyvírás magántanára, -a Szent István Akadémia rendes tagja, a Magy. Történelmi Társulat, a Természettudományi Társaság tagja. 1925. június 13. óta. balatonboglári lelkész. Magántanár 1924. március 21. óta.
Lakik: Balatonbogláron,
MISKOLCZY

ISTVÁN,

Magántanítók:
bölcsészetdoctor, az olasz nyelv és
'irodalom magántanítója, a szegedi áll, leánygimnázium
DR. MÁLL-Y FERENC,

54

rendes tanára. Kardos Signum Laudis és a Károly csapatkereszt tulajdonosa. Magántanító 1922; január 2. óta.
Lakik: Szeged, Kelemen-utca 8. sz.
EGNER SÁNDOR, az újgörög nyelv és irodalom magántanítója, a szegedi áll. leánygimnázium tanára. Magántanító, 1922. április 13. óta. Lakik: Szeged, Széehenyi-ter
17. sz.
Dr. MARÓT KÁROLY, a görög és latin nyelv magántanítója (1. a címz. ny. rk. tanárok közt). Magántanító 1922.
december 27. óta.
SCHNEIDER FERENC, a. német nyelv lectora, áll, elemi
isk. igazgató, az Alföldi Tanítóegyesület alelnöke, a Szegedalsótanyai Tanítóegyesület elnöke. Magántanító 1923..
szept. 1. óta. Lak'ik: Szeged, József főherceg-tér 1. II.

Dr. SZAKÁLL ZSIGMOND, bölcsészetdoctor, az angol
nyelv és irodalom magántanítója, a szegedi áll. felsőkereskedelmi' iskola rendes tanára., A Signum Laudis és.
a Károly csapatkereszt tulajdonosa. Magántanító 1924.
június 12. óta. Lakik: Szeged, Viola-utca 5. sz.
Dr. VINCZI KÁROLY, államtudor, egyetemi titkár,,
a román nyelv magántanítója (1. a jog- és államtudományi:
kar előadójaként). Magántanító 1925. február 12. óta.
Lakik: Szegeden.
LÁPOSSY HEGEDŐS OÉZA, festőművész, a rajz és festészet magántanítója, Orsz. Magyar Képzőművészeti Társ..
és Magy. Képzőművészeti Egyesület rendes, Nemzeti Szalon műv. egy. alapító tagja. Magántanító 1925. február
óta. Lakiik: Szegeden, Alföldi-utca 9.
a francia nyelv magántanítója, a
szegedi áll. felsőkereskedelmi iskola rendes tanára. Magántanító 1926. február 1. óta. Lakik: Szegeden, Vár-utca 4.
!

KAPPEL

GYULA,

KOVÁCS BUNA JÁNOS, egyetemi testnevelési lector.
Kitartás Egyetemi Atlétikai Club football szakosztályának
elnöke, Magyar Atlétikai Szövetség déli kerületének
szakfelügyelője,, középiskolai testnevelési tanár.' Magántanító 1925. szeptember hó 1. óta. Lakik: Szegeden, Kordasor, Szél-utca sarok.
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SANTOLI VITTORIÓ, a pisai egyetem irodalmi doktora, az olasz nyelv lectora, a rovigói. lyceum tanára, a
Scuola Normák Superiore di Pi'sa volt tagja. Magántanító
1925. november óta. Lakik: Szeged, Erzsébet, leánygimnázium.
TOMANÓCZY GUSZTÁV, torna- és vívótanár, a Move
Országos Sport- Szövetségének vezetője, az Országos
Testnevelési Tanács és a Magyar Labdarugó Szövetség
igazgató-tanácsának tagja. Lakik: Szeged, Kossuth Lajossugárút 6. sz.

Adjunctus:
(1. . a magántanárok közt).
(1. a magántanárok közt).

SCHILLING. GÁBOR
BANNER JÁNOS

Tanársegéd:
bölcsészetdoctor, a földrajzi intézet
tanársegéde. Lakik: Szeged,.Vásái'helyí-^ugáriit 2.';sz, .
BORBÉLY ANDOR,

Gyakornok:
BÁLINT

ALAJOS,

intézet gyakornoka.
sugarút 4. sz.

bölcsészetdoctor, az archaeologiaí
Lakik: Szeged, BoldogasszonyDemonstrátor:

kari hallgató, az archaeologiai intézet
díjtalan demonstrátora. Lakik: Szeged, Maros-utca 33, sz.
JUHÁSZ BÉLA,
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IV. Mathematíkaí és természettudományi kar.
Dékán és elnök:
D r . PFEIFFER PÉTER.

Prodékán:
D r . QYŐRFFY ISTVÁN.

"

Kiérdemesült tanárok:
PICHTER ALADÁR, bölcsészetdoctor, az általános növénytan nyug. nyilv. rendes- és a rendszeres növénytan
jogosított'tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a mathematikaj és természettudományi karnak
1905/6. tanévben volt dékánja; és 1906/7-ben volt prodékánja. Ny. r. tanár 1901. okt. hó 13-tól, Nyugahnaztatott
1913. augusztus 31-én, Lakik: Budapesten.
FARKAS GYULA, bölcsészetdoctor, a mennyiségtani
természettan nyug. ny. r. tanára,, a páduai tudományegyetemnek honoris causa természettud. doktora, a M.
Tud. Akadémia r. tagja, a Math. és Phys. Társulat választmányi tagja, a M. Kir. Természettudományi Társulat tagja,
a kolozsvári egyetemi Körnek és a Kolozsvári •Tanárjelöltek Egyesületének tiszteleti tagja, a mathematifcai -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 prodékánja, az Egyetemnek 1907/8-ban volt rectora és
1908/9-ben volt prorectora, a Ferencz József-rend középkeresztese. (Magántanár a budapesti Tudományegyetemen
1881-tői 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, I., Enyedy-utca
11, sz.
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KLUG LIPÓT, bölcsészetdoctor, az ábrázoló mértan
nyug. ny. rt, 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.); Nyugalmaztatok 1917. évi augusztus
hó 16-án. Lakik: Budapesten.

Nyilvános rendes tanárok:
bölcsészetdoctor, a felsőbb mennyi•ségtan ny. r. tanára, a mathematikai ^szeminárium ügyvezető igazgatója, az országos középisk. tanárvizsgáló
bizottság alelnöke, a középisk. tanárképző intézet ig. tanácsának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia lev. tagja,
-a Mathem. és Phys. Társulat választmányi tagja, a palermói Circolo Matematieo, a londoni Mathematical Society,
a berlini Mathematisehe Oesellschaft és a Deutsche MathVerein'igtmg tagja a math. és természéttudományi karnak az
1915116; 1916/17., 1922/23. tanévekben és az 1920/21. tanév
II. felében prodékánja, az 1921/2.2. tanévben dékánja, az
Egyetem e. i. rectora. (Ny, rk. tanárrá 1912. április. 6,,
ny. rendes tanárrá 1914. június 8-án neveztetett ki.) Lakik:
Szeged, Tábor-utca 3.
GYŐRFFY ISTVÁN, bölcsészetdoctor, az általános növénytan r., nyilv. tanára, az Alt. Növénytani Intézet, Botanikus Kert igazgatója, a Középisk. Tanárképző tanára
és elnökit., az Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság, a gyógy•szerészhallgatók elővizsgálati bizottsági tagja, a Fólia
RIESZ FRIGYES,

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; collaboratora, a Növényvédelem (Budapest) főmunkatársa, a M. F. T. alföldi
bizottságánál, a Nagy-Alf öld -világtalan növényeit tanulmányozó alosztály vezetője; a Polskié Towarzystwo fíota
rácze (Warszawa) és a m. kir. Madártani

Intézet

levelező

tagja; a newyorki Sullivant Moss ,Society, a berliiii
Deutsche Botanische Oesellschaft, a wieni;zooi.-botanásche
Ocsellschaft, a római Societá internazionale della Scienza
del Suolo, a k'ir. magy. Természettud. Társulat választ-
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mányi és rendes, a Növénytani Szakosztály, a Földrajzi
Társaság, Földtani Társulat, Meteorológiai Társaság, FelsőOktatásügyi Egy., az Orsz. Középisk. Janáregy., Protestáras írod. Társ., Orsz. Ref. Tanáregyes., Tisza István Tud.
Társaság, a Magyar Túrista Egyesület, Magyar Hegymá&zók Egyesülete, Magyarországi Kárpátegyesület*.
Karpathenverem (Késmárk) rendes tagja, V. cserkészkerület elnöke, a m. kir, F. J. Tudományegyetem 277. Szeri
öregcserkész csapat parancsnoka. A math. és term.-tud..
kar 1919/20. tanévet pótló kurzus idején, valamint az
1920/21. tanév I. feléhen 1920., dec. 11-én . történt' lemondásáig prodékán; 1924/25. dékán, 1925/6. prodékán. E. tud.- •
egyetem magántanára 1913/14. július 8riig, rendes nyilvánostanári kinevezés: 1914. júMus: 9-ém (VKM. 97.428—1914.
IV.). Lakik; Szeged, Iskola-utca , 29. ,sz. I. em.
PFEIFFER PÉTER, bölcsészetdoctor, a gyakorlati physika és elektrotechnika ny. r. tanára, a gyógyszerészhall-gatók elővizsgálatí bizottságának tagja, a Mathematikaiés Physifcai 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 prorectora, az 1925/26. tanévben a math. és term. tud. karnak
dékánja és az 1926/27;- tanévben prodékánja. (Nyilv. rendkívüli tanárrá 1.904. okt. hó 10-én neveztetett ki. Nyilvános
rendes tanárrá 1917. március 7-én nevezetett k'i.) LakJkr,
Szeged, Kazinczy-utca 6. sz.
HAAR ALFRÉD, bölcsészetdoctor, az elemi mennyiségtan ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a középiskolai tanárképző intézet tanára,
a . Mathematikai és Physifcai. Társulatnak, a DeutscheMathenratiker-Vereinigung-nak, a palermói Circolo Matematico-nak tagja, a „Stella" csillagászati egyesület elnöki
tanácsának tagja, a göttingeni egyeteminek volt magántanára, a zürichi egyetemnek volt helyettes tanára,
a mathematikai és természettudományt 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.
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ORTVAY RUDOLF, bölcsészetdoctor, a mathematikai
fizika nyilvános rendes tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, a.középiskolai tanárképző intézet,
tanára, az országos tanárvizsgáló bizottság tagja, a Mathematikai és Fzika'i Társulat választmányi tagja, a M. Kir..
Természettudományi Társ. választmányi tagja, a Magyar
Filozofiai Társulat, a Deutsche P.hysikalische Gesellschaft,
a- Deutsce Mathamatikér-Veteinigung, a Felső Oktatásügyi Egyesület tagja, a „Stella." csillagászati . egyesület:
elnöki tanácsának tagja. A Ferencz József Tudományegyetem magántanára 1915/16. évben, ny. rk. tanárrá
kineveztetett 1916. augusztus 16-án, ny. r. tanárrá pedig
kineveztetett 1920. október 30-án. Lakik: Szeged, Klauzál-tér 5.
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-, .a gyógyszerészmesteri és a
gyógyszerészgyakornoki- vizsgálóbizottság tagja, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület tiszteletbeli, a berlini
Deutsche Chemische Gesellschaft rendes és a Magyar
Term.-tud. társulat választmányi tagja. E tud.-égyetem
magántanára 1907. aug. 14-től, egyet. ny. rk. tanári címet
nyert 1917. évi sze.pt. 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 összehasonlító anatómia-nyilvános rendes tanára, az Állattani
Intézet igazgatója, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló
bizottságnak, az unitáriusok egyházi főtanácsának rendes
tagja, a Magy. Tudományos Akadémiának levelező, a Kir.
Magy. Természettudományi Társulatnak, a Magyar Földrajzi Társaság Alföldi Bizottságának, az Egyetem Barátok
Természettudományi Szakosztályának, a Mikes Irodalmi
Társaságnak, az Unitárius Irodalmi Társaságnak, a
Deutsche Zoologische Gesellschaft-nak, a Deutsche Gesellschaft für Vererbungswissenseh'aift-nak, a Gesellschaft
Deut&cher Naturvosches und Árzte-nek rendes tagja..

•60

E tudományegyetem magántanára 1914. okt—1924. ápr.
Központi szolgálattételre berendelt középisk. tanár 1912.
márc.—1924. ápr. Az Erd. Múz. Állattárának 1919 óta
honoris causa 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. hó
22. (33.811/1924. IV. ü. o. sz.)-Lakik: Szeged, Tisza Lajoskörút 6,
SZENTPÉTERY ZsiQMOND (királyhelmeci), - 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 egyetemi internátus és diákasztal felügyelő' biz. alelnöke,
a Mikes Irodalmi Társaság. igazgató-választmányának
tagja, a s-zegedi református egyházközség presbytere és
iskolaszékének tagja, a Magyarhoni Földtani Társulatnak
alapító és választmányi! tagja, u. e. társulat barlangkutató
szakosztályának, a k'ir. magy. Természettudományi Társulatnak, a M. Földrajzi Társaságnak, az Egyetem Barátai
-Egyesülete Természettudományi Szakosztályának, a jénai
Deutsche Mineralogische Gesellsch'aft-nak, a wieni Geologische Gesellschaft-nak és a,nagykőrösi Arany János irodalmi társaságnak Tépdes tagja. A Ferencz József-Tudományegyetemen 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
retfdes^'tanárrá pedig 1924. ápr. 11-én (41.385/1924. sz.).
Lakék: Szeged, Deák Ferenc-utca 2. sz.
• . •' '

/

Nyilvános rendkívüli tanár:
FARKAS BÉLA, bölcsészetdoetor, oki. középisk. tanár,
az állatrendszertan nyilvános rendkívüli tanára, az állatrendszertani intézet igazgatója, az országos középiskolai
•*. tanárvizsgáló bizottság tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesület tágja, a. „Berichtsüber düe Wissenschaftlíebe Biologie
.-'<'BerHn!)"' müraka^rsa.--. Nyilv: 'rendkívüli tanárrá .nevez-

-
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tetett 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 középiskolai
tanárképző' tanára, az országos középiskolai tanárvizsgálóés a gyógyszerészhallgatók elővizsgálati bizottságának
tagja. Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1924. aug.. 30-án (VKM.
84.983/1924. IV.). Lakik: Szeged, Tábot-u.
FRŐHLICH P Á L , bölcsészetdoctor, a kísérleti természettan ny. rk. tanára, a kísérleti természettani intézet igazgatója, okleveles középiskolai tanár, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a szegedi m. kir.
középiskolai.tanárképző, intézet tanára, a budapesti kir, m.
Pázmány Péter Tud.-egyetemen a kísérleti és elméleti fénytan magántanára,. a Mathematikai és.Physikai Társulat és
á „Stella" csillagászati egyesület rendes tagja, tartalékosm. kir. honvéd főhadnagy, az elsőosztályú vitézségi érem.
a sebesülésá érem és a Károly csapatkereszt tulajdonosa..
Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1924. szept. 9. (88.713/1924.).
Lakik: Szeged, Tisza Lajos-körut 6.
KERÉKJÁRTŐ EÉLA, bölcsészetdoctor, a geometria vés
ábrázoló geometria ny. rk. tanára, a. geometriai és ábrázoló
geometriai intézet igazgatója, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a szegedi m. kir. középiskolai
tanárképző intézet tanára, a Mathematikai és Physikal
Társulat, a Deutsche Mathemaíiker Vereinágung, az American- Matbematical Society s az amerikai National Research Council geometriai bizottságának tagja,: a.göttingeni,
a hamburgi, és a princeionii egyötemeknék s a barceionai
Instítut d'Estudli's Catalans-ríak volt vendégtanára, a Princeton University címzetes tanára.. E tudományegyetemnek
• magántanára 1922. január óta. Egyetemi ny. .rk. tanárrá
kineveztetett 192-5.. november, 30-án. Lakik:; Szeged, Leszámoló Palota.
Magántánárok:
KÁROLY IRÉN, bölcsészetdoctor, az eletromos sugárzások kísérleti tanának magántanára, premontrei kanonok,
oki. főgymn, rendes tanár, a., Mathematikai és -Phys'ik^i-

Társulat egyik alelnöke, Nagyvárad
törvényhatósági:?
bizottságának tagja, a nagyváradi Tüdővész Ellen Véde- *
kező Egyesület Jgazgató-váksztmányániak tagja, a rendi ::
nagykáptalani választott
tagja. Lakik:
Nagyvárad,
premontreiek főgymanfeuma.
PÁTER BÉLA, bölcsészetdoctor, oki. középisk. tanár,, j
gazdasági akad. igazgató, a niövény morphologiája' és
oikológiája .magántanára,
a Természettud.
Társulat ,
választmányának, az Erdélyi Gazdasági Egylet igazgató- választmányának, az Erdélyi Múz. Egyesület természettűd. szakosztálya választmányának és az Erdélyi KárpátEgyesület választmányának tagja, az áll. elemi népiskolák
gondnokságának elnöke, az állami polgári fiúiskola gond- :
. nokságának tagja, a kolozsvári ág. ev. egyházközség
preshytere, Kolozsvár,szafov kir. város törv. biz. tagja és:;
gazdaságait ellenőrző bizottságának elnöke stb. Lakik:
Kolozsvárt. Monostori-út 165. sz.
SZILÁDY ZOLTÁN, bölcsészetdoctor,
a nagyenyedi
Bethlen Cóllegium nyugalmazott tanára, az állatok 'háztartásának magántanára, a K'ir. Magy. Természettudományi Társulatnak és a Magyar Néprajzi Társaságnak
választmányi tagja, a Földtani Társulat barlangkutató
bizottságának tagja. Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumhoz beosztva. Lakik: Budafokon', Templom-utca 25. sz.
GAÁL ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a budapesti X. kerületi tisztvi'selötelepi fögymn. r. tanára, a harmadkori rétegek'
gerinctelen faunájának magántanára, a Magyarhoni Földtani Társulat Magy. Természettud. Társulat, berlini
Palaeontologfeche Gesellschaift, a frankfurti Malakol-'
Gesellsch. rendes tagja, a liunyadmegyei Tört., Rég. és
Term.-tud., Társ., valamint az Országos Állatvédő Egyesület vál. tagja, a Magyar Hegymászók Egyesülete szakirodalmi előadója. Lakik: Budapesten.
Sz, NAGY GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári
. Marianum női felsőkereskedelmi iskolájának igaizgatója,
az algebrának és függvénytannak magántanára, a Math.
és Phys. Társulat, a palermói Gircolo Matematico és
ta a Deutsche Mat.-Vereimgung tagja. Lakik: Kolozsvárt,
sülvamás András-utca 8. sz.,
{Bei
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BODNÁR JÁNOS, bölcsészetdoctor, a debreceni Tisza
István-Egyetemen az általános chemia ny. r. tariára, oki.
"középiskolai tanár, a növénybiochétnia magántanára (1916
június óta), a budapesti m. kir. növényttochémiai intézet
vezetője, a berlini Deutsche Chemische Oesellschaft, a Mr.
magy. Természettudományi Társulat, Magyar Qhemikusok
Egyesülete tagja. Lakik: Bpest, II. ker., Debrői-út 15. sz.
EGERVÁRY JENŐ, bölcsészetdoctor, az analyzis és
alkalmazásai magántanára.,Lakik: Budapesten.
R A D Ó TIBOR, bölcsészetdoctor, az analyzis és geometria magántanára, adjunctus a mathematikai tanszékek
mellett. Lakik: Szeged, Makai-u. 1.

Adjunctusok:
GYULAI ZOLTÁN,- .bölcsészetdoctor, a természettani
tanszék adjunctusa, a Mathematikai és Fz'ikai Társulat
tagja. Lakik: Szeged, Tisza Lajos-körút 6. sz.
KŐSZEGI DÉNES, bölcsészetdoctor, az I. sz. végy tani
tanszék adjunctusa, a berlini Deutsche Chemische Gesellschaft és a Kir. Magy. Természettudományi Társulat tagja.
Lakik: Szeged, Tiissza Lajos-körút 6. sz.
Vitéz LENGYEL ENDRE, bölcsészetdoctor, okleveles
középiskolai tanár, az ásvány- és földtani tanszék adjunctusa, a Magyarhoni Föld tani'Társulat és az Egyetem Barátai
Egyesülete természettud. szakosztálya r. tagja, utóbbinak
jegyzője, a Magyar Földrajzi Társaság és a wieni Geologische Gesellschaft'r. tagja. Lakik: Szeged, Szent Istvántér 9., földszint.
_ R A D Ó TIBOR (1. a magántanárok közt).
MÁTYÁS JENŐ, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai-tanár, E. M. Egyes, választmányi tagja. Lakik:
Szeged, Szukováthi-tér 1.

Tanársegédek:
bölcsészetdoctor, az ásvány- és
földtani tanszék I. oszt. tanársegéde, a Magyarhoni Földtani Társulat tagja. I. oszt. tanársegéd (IX. f.o.) 1924. május 1. óta. (40.561/1924. V. kelt.) Lakik: Újszeged, Középkikötő-sor.
SÜMEGHY

JÓZSEF,
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ROTARID.ES MIHÁLY, bölcsészetdoctor, az állattani
tanszék I. oszt. tanársegéde. Lakik: Szeged, Középkikötősor 22. sz.
,
JAKAB IMRE, oki. középiskolai tanár, a természettani
tanszék rendes tanársegéde. Lakik: Szeged, Tisza Lajoskörút 6. s£.
Dr. PÁKH ERZSÉBET, okleveles középisk. tanár, az ált.
növ. tanszék rendes tanársegéde. Lakik: Szeged, Telekiutca 17. sz.
•
Dr. KOL ERZSÉBET, oki. középisk. tanár, az- ált. növ.
tanszék rendes tanársegéde. Lakók: Szeged, Kálmán-utca
5. sz. •
KUDAR
JÁNOS, bölcsészetdoctor, a geometriai ésábrázoló geometriai tanszék tanársegéde. Lakik: Szeged„
Mikszáth Kálmán-utca 4. sz.
HARTLY DOMOKOS, okleveles középiskolai tanár,: a
•gyakorlati physikai és elektrotechnikai intézet tanársegéde. Lakik: Szegeden, Kaz<i'nczy-utca 6.
MIHÁLTZ ISTVÁN, végzett kari hallgató, a Magyarhoni Földtani Társulat és a barlangkutató , szakosztály,,
a Magyar Földrajzi Társaság r. tagja, az ásvány- és földtani intézetnél a tanársegédi teendőkkel megbízva. Lakik:
Szeged, Dugonics-tér 8—9. sz.
Dr. SIMÖNFAY ILONA, okleveles gyógyszerész, az I.-sz.
vegytani intézet tanársegéde. Lakik: Szeged, Korona-u. 20..
ZOMBORY LÁSZLÓ, okleveles vegyészmérnök, a II. sz..
vegytani! intézet tanársegéde. Lak'ik : Szeged, Tisza Lajoskörút 9. sz.
•' ÉBER ZOLTÁN,

Mikiós-internátus).

megb. asisistens a növ. int.-nél (Horthy
-

Gyakornokok: és vegyésznövendékek:
középiskolai tanárjelölt, az- ásványés földtani 'intézet rendes gyakornoka. , j LaMk: Szeged/
Doldogasszony-sugárút 2.
LÍZONYI RÓZSA,

vegyészjetölt, az I. sz. vegytani intézet vegyésznövendéke. Lakik: Szeged, Kálmán-utca 6. sz.
LENGYEL LAJOS,
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Kocsis JENŐ, vegyészjelölt, a II. sz. vegytani intézet
vegyésznövendéke. Lak'ik: Szegld, Zákány-utca 34. sz.
Dr. KOLOSVÁRY QÁBOR, végzett kari hallgató, az
állattani intézet rendes gyakornoka. Lakik: Szeged, Boldogasszony-sugárút 2. sz., Demke-palota.
KUHN ANNA, vegyészjelölt, az ásvány- és földtani
intézet díjtalan gyakornoka, Lakik: Szeged, Széchenyi-tér
5. szám. .
B O R O S LAJOS, tanárjelölt, az Állattani Intézet díjtalan gyakornoka. Lakik: Szeged, Hétvezér-utca 51.
TUNYOGI CSAPÓ JÁNOS, alapv'izsgázott
tanárjelölt,
a Kísérleti Természettani Intézet megbízott gyakornoka.
Lakik: Szeged, Kálvárfa-u. 9.
SCHEITZ ANTAL, tanárjelölt gyakornok az ált. növénytani intézetnél. .
Egyetemi botanikus kerti inspector:
Üresedésben.
Egyetemi botanikus kerti kertész:
Üresedésben.
Tudományos női segéd mikrotechnikai munkákra:
MAGOSS

IRÉN.

Egyetemi mechanikus:
a Kir. Magyar Természettudományi
Társulat, Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja, Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara körzetében az aranyműves, órás, műszerész és villanyszerelő ipari szakmában
működő
mester-vizsgálóbizottságának elnöke, Szegedi
Ipartestület műszerész -ipart szakmában' működő segédés tanonc-vizsgálóbizottságának elnöke. Lakik: Szeged,
Korona-utca 15. sz.
KLEIN OTTÓ,

. I.

A jog- és államtudományi karral kapcsolatos
bizottságok az 1925/26, tanévben.
í. Alapvizsgálati bizottság.
Elnök; Dr.
Helyettes elnök: Dr.
Tagok: Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

ny. r. tanár.
KISS ALBERT ny. r. tanár.
KOSUTÁNY IGNÁC ny. r. tanár.
KOLOSVÁRY BÁLINT ny. r. tanár,
MENYHÁRTH GÁSPÁR ny. r. tanár.
SZANDTNER PÁL"ny. r. tanár.

EREKY ISTVÁN

II. Alapvizsgálati bizottság.
Elnök: Dr.
Helyettes elnök: Dr.
Tagok: Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

ny. r. tanár.
POLNER ÖDÜN ny. r. tanár.
EREKY ISTVÁN ny. r. tanár.
SZANDTNER P Á L ny. r. tanár.
M O Ó R GYULA ny. r. tanár.
LAKY DEZSŐ ny. r. tanár.
BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár.

KOVÁTS FERENC

III. Alapvizsgálati bizottság.
Helyettes

Elnök: Dr.
elnök:-Dr.
Tagok: Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

ny. r. tanár,
ny. r. tanár.
KOLOSVÁRY BÁLINT ny. r. tanár.
TÓTH KÁROLY ny. r. tanár.
M O Ó R GYULA ny. r. tanár.
BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár.

MENYHÁRTH GÁSPÁR
HELLER ERIK

Államtudományi államvizsgálati bizottsáq:
,

Elnök: Dr.
Helyettes ' elnök: Dr.

M O Ó R GYULA

ny. r. tanár.
ny. r. tanár.

SZANDTNER P Á L
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Belső tagok: Dr.
Dr,
Dr.
Dr.
Dr.
Külső tagok: Dr,
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

ny. r. tanár.
ny. r. tanár.
EREKY ISTVÁN ny. r. tanár.
LAKY DEZSŐ ny. r. tanár.
BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár.
SOMOGYI SZILVESZTER polgármester,
SZALAY JÓZSEF ker. főkapitány.
SAJTOS SAMU nyug.pénzügyigazgató.
BOTTKA SÁNDOR rendőrfőtanácsos.
TONELU SÁNDOR ker. és iparkamarai főtitkár.
Dr. GAÁL ENDRE városi tanácsos.
Dr. KOLB ÁRPÁD pénzügyigazgató, miniszteri tanácsos,
KOSUTÁNY IQNÁC

MENYHÁRTH GÁSPÁR

Jogtudományi államvizsgáláti bizottság.
Elnök: Dr.
.Helyettes elnök: Dr.
Belső tagok: Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Külső tagok: Dr.
Dr.
Dr.

i

ny. r. tanár.
ny. r. tanár.
KOLOSVÁRY BÁLINT ny. r. tanár.
MENYHÁRTH GÁSPÁR ny. r. tanár.
KISS ALBERT ny. r. tanár.
M O Ó R GYULA ny. r. tanár.
AIGNER KÁROLY főispán.
KELEMEN BÉLA V. miniszter.
;
HAMZA (GÉZA Iszegedi. kjiR. táblai
elnök.
Dr. KONCZVALD ENDRE törv.-széki elnök;
Dr, SZÁSZ IVÁN főügyész.
Dr. VÉGMANN FERENC ügyvéd, kormány-. főtanácsos.
Dr. Kószó ISTVÁN belügyi államtitkár.
Dr. TÓTH IMRE 'ügyvéd, kormányfőtanácsos.
Dr. SZÉLL GYULA ügyvéd, ügyvédi ka..
m-arai elnök.
BUZA

LÁSZLÓ

TÓTH KÁROLY

5*
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Az orvosi, mathematikai és természettudományi karral kapcsolatos bizottságok,
1. A gyógyszerészgyakornok-vizsgáló bizottság:
Elnök: Dr.
Tagok: Dr.
Dr.
.

.

ny. r. tanár.
ny. r. tanár.
SZÉKI TIBOR ny. r. tanár.
LEINZINGER QYULA
gyógy szertártulajdonos.
BORBÉLY JÓZSEF gyógyszertártulajdonos..
LŐT,1| JÓZSEF

JSSEKUTZ BÉLA

,-2. Gyógyszerészhallgatók elővizsgálat! bizottsága:
:

Elnök: A math. és természettudományi* kaidékánja.
Tagok: Dr. PFEIFFER PÉTER ny. r. tanár.
Dr. GYŐRFFY ISTVÁN ny. r. tanár.
.
. Dr. SZÉKI TIBOR ny. r. tanár.
Dr. Kiss ÁRPÁD ny. rk. tanár.

"3. A gyógy szer észmesteri szigorlatoknál tnűködö bizottság:
.
tagjai:
Elnök: Az orvoskar dékánja.
Kormányképviselők : Dr. RIGLER GUSZTÁV ny. r. tanár.
TEMESVÁRY JÓZSEF gyógysz.-mester.
Bizottsági tagok: Dr. ISSEKUTZ BÉLA ny. r. tanár,
Dr. SZÉKI TIBOR math. természettudományi e. ny. r. tanár.
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4. Az orvos-doktori szigorlatokhoz kinevezett kormányképviselő :
D r . TÓTH LAJOS.
D r . GYŐRY

Dr.

TIBOR.

LŐTE JÓZSEF

D r . MOLNÁR

ny. r. tanár

ANDOR,

5. A gyógyszerész approbátios vizsgánál inuködö bizottság tagjai:
Elnök: Az orvoskar dékánja.
Kormányképviselő: Dr.
Bizottsági tagok: Dr.

ny. r. tanár,
e. m. tanár.
gyógysz.-mester

RIGLER GUSZTÁV
DÁVID L A J O S

BORBÉLY

JÓZSEF

<

70

111.

A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi s a
mathematikai és természettudományi karokkal
kapcsolatos bizottságok,
1. Országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság.
Elnöki iroda és hivatalos helyiség: Szukováthy-tér 1. III. 34.
Elnök:

Dr.

CSENOERY JÁNOS

(1. bölcs. kar).

Alelnök:

Dr.

RIESZ FRIGYES

(1. math. és term.-tud. kar).

Vizsgáló

Dr.
Dr.

bizottság:

philosophiából (1. bölcs. kar).
az ókori történelemből (1. bölcs.

BARTÓK GYÖRGY, A
BUDAY ÁRPÁD,

kar).
Dr. CSENGERY JÁNOS, a classica phiilologiából (lásd
bölcs. kar).
Dr. DÉZSI LAJOS, a magyar irodalomból (1. bölcs, kar).
Dr. ERDÉLYI LÁSZLÓ, a" magyar történelemből (lásd
bölcs, kar),
Dr. FARKAS BÉLA, az állattanból (1. a math. és term..
tud. kar).
Dr. FOGEL JÓZSEF, az egyetemes történelemből (1.
bölcs. kar).
Dr. FRŐHLICH PÁL, Á természettanból (1. a math. és
term. tud. kar).
Dr. GELEI JÓZSEF., az állattanból (1. a math. és term..
tud. kar).
'
Dr. GYŐRFFY ISTVÁN, a növénytanból (1. math. és.
term. tud. kar).

Dr. H A A R ALFRÉD, a mathemat'ikából (1. math. és
bölcs. kar).
Dr. HORGER ANTAL, a magyar nyelvészetből (lásd
bölcs, kar).
Dr. HUSZTI JÓZSEF, a classica philologiából (lásd
bölcs. kar).
Dr. IMRE SÁNDOR, a pedagógiaiból (l. bölcs. kar).
Dr. KERÉKJÁRTÓ BÉLA, az ábrázoló geometriából
(1. math. és term. tucl. kar).
Dr. Kiss ÁRPÁD, a vegytanból (l. math. és term.
tud. kar).
• Dr. KOGUTOWICZ KÁROLY, a földrajzból (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 (I.
bölcs. kar).
,
Dr. SZÉKI TIBOR, a vegytanból (1. math. és term.
tucl. kar).
Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND, az ásvány- és -földtanból (1. math. és term. tud. kar).
Dr. ZOLNAI BÉLA, a francia nyelv- és' irodalomból
(1. bölcs. kar).
Bizottsági

- Dr.

jegyző:

áll. középisk. r. tanár.
2. Középiskolai tanárképző-intézet.

SZEGZÁRDY JÓZSEF,

Elnök:

Dr.
kar).

BARTÓK GYÖRGY

egyetemi ny. r. tanár (l. a bölcs,

'
Elnökhelyettes:

Dr. GYŐRFFY ISTVÁN, egyetemi ny. r. tanár (l, math.
és term. tud. kar).
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Az igazgató-tanács

tagjai:

Dr. GYŐRFFY ISTYÁN, •egyetemi ny. r. tanár (1. math.
és term. tud. kar).
Dr. DÉZSI LAJOS, egyetemi ny. r. tanár (1. bölcs. kar).
Dr. SCHMIDT HENRIK, egyetemi ny. r. tanár (1. bölcs.
kar),
Dr. HUSZTI JÓZSEF, egyetemJ ny. r. tanár (1, bölcs.
kar).
Dr. RIESZ FRIGYES, egyetemi ny. r. tanár (1. math, és
term. tud,.kar).
••.:••
Dr. SZÉKI TIBOR, egyetemi ny. r. tanár (1. math.
és tenn. tud. kar).
Dr. KAUFMANN GYÖRGY, szegedi áll, reálgimnázium!
igazgató-'

V-k-'v

SCHILL FÜLÖP, szegedi áll. l e á n y g i m n á z i u m i

igazgató.

Tanárok:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

bölcs. kar).
(1. bölcs. kar).
HORGER ANTAL, (1. bölcs. kar).
DÉZSI LAJOS, (1. bölcs, kar),
SCHMIDT HENRIK, (1. bölcs. kar).
ZOLNAI BÉLA, (1. bölcs. kar).

BARTÓK GYÖRGY, (1.
IMRE SÁNDOR,

>

Dr. CsENGERY JÁNOS, (1. bölcs. kar).

Dr.
Dr.
Dr.

SZÁDECZKY-TKARDOSS LAJOS,

(1.

bölcs. kar).

bölcs. kar).
bölcs. kar).

ERDÉLYI LÁSZLÓ (1.
BUDAY ÁRPÁD, (1,

I^r. KOGUTOWICZ KÁROLY, (1. b ö l c s .

kar).

.Dr, RIESZ FRIGYES, (1. math. és -term. tud. kar).
Dr. HAAR ALFRÉD, (1. math. és term. tud. kar).
Dr. FRŐHLICH PÁL, (I. math. és term, tud. kar). *
Dr. PFEIFFER PÉTER, (1. math. és term. tud' kar).
Dr. ORTVAY RUDOLF, (1. math. és term. tud. kar). ,
Dr. Kiss ÁRPÁD, (1. math'. és term. tud. kar).
Dr. SZÉKI TIBOR, (1. math. és term,'tud. kar).
Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND, (1; math. és term. tud.
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Dr.
Dr.
Dr.

math. és term. tud. kar).
math. és term. tud. kar).
BÉLA-, (1. math. és term. tud. kar).

(JELEI JÓZSEF, (1.

QYŐRFFY ISTVÁN, (1.
KERÉKJÁRTÓ

Nyelvtanítók:

bölcs. kar).
bölcs. kar).
QYULA, (1. bölcs, kar).
VIKTOR, (1. bölcs. kar).

SCHNEIDER FERENC, (1.

Dr.

SZAKÁLL ZSIGMOND, (1.
KAPPEL

D * » SANTOLI
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EGYETEMI INTÉZETEK
ÉS GYŰJTEMÉNYTÁRAK.
I, Könyvtár.
Igazgató:
Dr. BIBÖ ISTVÁN miniszteri tanácsos. Lakik: Leszámítoló palota.
Könyvtárőrök:
Dr. S^ÁDKCZKY-KARDOSS BÉLA. Lakik: Kálmán-utca
v .
4. .szám. .;
Dr. PUSKÁS ENDRE. Lakik: Tisza Lajos-körút 31. sz..
Könyvtártiszt:
Dr. CSILLIK , BERTALAN. Lakik: Szentháromság-utca.
2. sz. I. em.
, Könyvtári segédőr:
Dr. HEREPEY V. ÁRPÁD. Lakik: Temesvári-korút 17Könyvtári segédtiszt:
Dr. SZÉCHENYI SÁNDOR. Lakik: Szegfű-utca 12. sz.
Könyvtári gyakornok:
Dr. VARÖA SÁNDOR. Lakik: Viftéz-utca 10. sz.
•:? Szaknapidíjas:
Dr. BOGNÁR DEZSŐ. Lakik: Boldogasszony-sugarút.
4. szám. •Napidíjasok:
ÖZv. Joő SÁNDORNÉ sz. TIMCSÁK JÚLIA. Lakik: József
főherceg-tér 1/4.
Z . NICK MÁRTHA, Lakik: Oyertyámosi-u.
Várost
- bérház, II. em. .
Napi-béres altisztek:
Nacsa Mihály, Gombkötő Ferenc és Sebesl József.
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II, Orvoskari intézetek és gyűjteménytárak.
Leíró- és tájbonctani intézet,
(Kossuth Lajos-sugárút 4ü, ,,Anatómia"-ópfflet.)

Igazgató-tanár: Dr.
Tanársegédek: Dr.

DAVIDA JENŐ.
GELLÉRT

ALBERT

és Dr.

MÜNZ

FRIGYES.

Díjas gyakornokok: Dr. BOGDÁN JÓZSEF és VERESS MIKLÓS.
Díjtalan gyakornok: SZABÓ DÉNES.
Díjas demonstrátorok: Barázs Gyula, Brusz Gyula.
Laboráns: Pap János.
Napibéres altiszt; Szrenkó Sándor.
Házfelügyelő az „Anatómia" épületében: Leitner Sándor.
Szövet- és fejlődéstani intézet.
(Koisstitíh Lajos-sugárút 40.,

.

Igazgató: Dr.
Tanársegéd: Dr.
Gyakornokok: Dr.

<.|Anaitomia"-épüIe.t,))

DAVIDA JENŐ,
SCHULLER
NAGY

mint helyettes.

SÁMUEL.

MÁRIA

és vitéz

VERESS

ANDRÁS-.

Altiszt: Ribár Mihály.
Élettani intézet.
(Kálvária-téf 5/b. sz.)

Igazgató: Dr. VERESS ELEMÉR.
Tanársegéd: Dr. CSINÁDY JENŐ.
Fizetéstelen tanársegéd: Dr. vitéz ROSZTÓCZY ERNŐ.
Gyakornok: Dr. SZÁSZ SÁNDOR.
Díjt. gyakornokok: M A Y E R DEZSŐ, ZSULYEVICH ISTVÁN,
SCHNEIDER LAJOS.

Laboráns: Schneider József.
Napibéres altiszt: Schneider Józsefné.
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Orvosi vegytani intézet.
(Kálvária-tér 5/b. sz.)

Igazgató:
tanársegéd:
II. tanársegéd:
Díjas gyakornok:
Altiszt:
Napibéres altiszt:
I.

Dr.
Dr.
Dr.

REINBOLD

BÉLA.

M A R O S TIBOR.
SÓFALVY IDA.

VÖLOYESY

JÁNÓS.

Ágoston Lajos.
Komócsin Balázs.

Kórbonctani és kórszövettani intézet.
(Kossuth Lajos-sugárút

Igazgató:
tanársegéd:
II. tanársegéd:
Díjas gyakornokok:
I.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

40,, • *'Anatomía"-épület.)

BALOGH . ERNŐ.
KÁLLŐ

ANTAL.

PUTNOKY

GYULA.

egyetemes orvosszigorló orvos.
ENDRE szigorló or-

KUBÁNYI ERNŐ,

tudor,
Díjt. gyakornokok: Joó

.

KÚP GYULA

BÉLA, KOLB

vosok.
Laboráns: Mészáros Sándor műszaki altiszt.
Altiszt: Zombory Mihály 'egyetemi altiszt.
Napibéres szolga: Bogár István.
Napibéres alkalmazott: Rajmon Margit.
Törvényszéki orvostani intézet.
(Kossuth Lajos-sugárút 40;, ,>;lAaiato.miia"-épület.)

Igazgató:
Tanársegéd:
Gyakornok:
Díjt. gyakornokok:
Gépírónő:
Altiszt:'
Napibércs altiszt:

Dr.
Dr.
Dr.

JANKOVICH LÁSZLÓ
KNALL

ny. r. tanár.

JÁNOS.

ASZALÓS

JÁNOS.

OTTOVAY LÁSZLÓ, INCZE
GERGELY

•'"'••• V
GYULA.

MARGIT.

Gál Pál.
Bálint György.

Általános kór- és gyógytani intézet.
(Rigó-utca 24'c. sz.)

Igazgató: Dr.
Adjunctus: Dr.

LŐTE

JÓZSEF.

JENEY ENDRE

magántanár.
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• Tanársegéd: VERESS MIHÁLY szigorló orvos.
Gyakornok: NAÜY MÁRTON szigorló orvos.
Laboráns: Kátay Albert műszaki altiszt.
Napibéres altiszt: Fodor Béla.
Gyógyszertani intézet.
(Kálvária-tér 5/b. sz.)

Igazgató: Dr. ISSEKUTZ BÉLA.
• Tanársegéd: Dr.'MÉHES. GYULA.
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: Dr. VÉGH FERENC.
Gyakornok: Dr. BOTH JOLÁN.
Napibéres altisztek:'Batki Mihály, Náci ístvánné, Kókai
Jolán.
Gyógyszerismereti intézet.
(Kálvária-tér 5/b. sz. Ideiglenesen a gyógyszertani int. helyiségeiben.)

Igazgatóhelyettes:
Adjunctus:
Tanársegéd:
Napibéres altiszt:

Dr. ISSEKUTZ BÉLA e. ny. r. tanár.
Dr. TUKATS SÁNDOR.
Dr. LEINZINGER MÁRIA.
Biczók Ágnes.

Egyetemi gyógyszertár.
Egyet, gyógyszerész: Dr. DÁVID LAJOS e. m. tanár.
Gyógyszertári vegyész: Dr. BARI ZSIGMOND.
Tanársegédek: Dr. HUTTKAY MARGIT és BERECZKY
:

KLÁRA. .

Díjtalan gyakornok: NITS SÁNDOR é* DOBÁL LÁSZLÓ.
Napidíjas: KÁTAI RÓZSIKA.
•Napi'béres altisztek: Bónus János, Batki István és Zádori
Lajosné.
Közegészségtani intézet,
'

Igazgató-.
tanársegéd:
II. tanársegéd:
Díjtalan tanársegéd:
Praeparator:
Napibércs altlisztek:
I.

(Kálvária-tér 5/b.'sz.)
DR. RIGLER

Dr.
Dr.
Dr.

GUSZTÁV.

CSEGEZY
SIMON

GÉZA.

ÁKOS.

P A P P KAROLA!

KELEMEN MARGIT.

Kasza Gergely, Relyén Rádoné.

Belgyógyászati klinika.
(Kálvária-tér 5/b. sz.)

Igazgató: Dr.
Adjunctus: Dr.
Tanársegédek: Dr.

JANCSÓ MIKLÓS.

C. renclkív. tanár.

PURJESZ BÉLA
ENGEL

'magántanár, Dr.
LÁSZLÓ, Dr. vitéz VARGA

RUDOLF

BERKESY
LAJOS.

Díjtalan tanársegéd: Dr.
Gyakornokok: Dr.

POGÁNY ISTVÁN.
BARÁTH

Dr.

LÁSZLÓ,

LÁSZLÓNÉ SZ. D r .

BERKESY

SIMON IRÉN.

Díjtalan gyakornok: Dr. WEINMANN MÁRIA.
Altiszt: Csicsmarm Miksa.
Sebészeti klinika és mütö-intézet.
(Kálvária-tér 5/b, sz.)

Igazgató: Dr. VIDAKOVITS KAMILL ny. r. tanár.
I. tanársegéd: Dr. TRÓJÁN EMIL.
rí: tanársegéd: Dr. SZTOLÁR ERNŐ.
Fül-, orr-, gégegyógy. tanársegéd: Dr. TRÉER JÓZSEF,
Műtőnövendékek: Dr, FÜLÖP ANDOR. Dr. TÓTH JÓZSEF,
Dr.

KORALEWSZKY '

Hosszú
Kinevezés alatt: Dr.

GÉZA,

Dr.

LÁSZLÓ.

FALTA LÁSZLÓ,

Dr.

KIRSCHBAUM

JENŐ, D r . VECSERNYÉS ANDRÁS.

Kapus: Lengyel Dezső.'
. o. műsz. altiszt: Máté András.
Napifoéres altiszt: Nagy János.
Szemészeti klinika.
(Erzsébet-rakpart 16.)

Igazgató:
I. tanársegéd:
II. tanársegéd:
Gyakornokok:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

DITRÓI GÁBOR
DITRÓI

GÁBOR

e. ny. r. tanár. '
ny. r. tanár.

SÁRKÁNY ÁRPÁD.
HEYDER

STEFÁNIA,

ELEMÉR,

Dr.

FEJÉR

Dr.

BARTHA

GYULA,

KAZATSAY ANTAL.

Kapus: Benkő Qyörgy egyet, altiszt.
Napibéres altiszt: Orbán Ferenc. '

Dr.
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Női klinika.
>

(Fodor-utca 9.) •

Igazgató:
Adjunctus:
I. tanársegéd:
Tanársegédek:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

KUBINYI P Á L .
KXJNCZ ANDOR

magántanár.

BURGER KÁROLY.
MOLNÁR

Dr.

JÓZSEF,

FILEP

DÁR, D r . KÜHBACHER

ALA-

FERENC..

Díjas gyakornok, címz. tanársegéd: Dr. PÁLL OÁBOR.
Díjas gyakornok: Dr. LÁSZLÓ ÁRPÁD.
Díjt. gyakornokok: Dr. LICHTNECKERT JÓZSEF, Dr. MOLNÁR SÁNDOR, D r , VÁGÓ P Á L , D r .
TOMORY
ÁRPÁD.

DEZSŐ,

Dr.

QOTTLIEB '

•

Egyet, főszülésznő: Üresedésben.
Napidíjas Röntgen kezelőnő: özv. Bokor Lászlóné,; szül.
Szabó Erzsébet.
Kapus: Varga Lajos.
Gépész: Barna József napib, szolga.
Napibéres altisztek: özv. Zaviza Lászlóné és Bakacsi
Gyula.
Bőr- és nemibeteg-klinika.
. .n(KáfarárJa-6t.----Volt xs..- és-'jdf;.;cssn>áticórház;)i;;Igazgató:
Adjunctus:
I. tanársegéd:
I I . tanársegéd:
Gyakornokok:

Dr. P O Ó R FERENC--ny. r. tanár."
Dr. v'itcz BERDE KÁROLY'.
Dr. HEINER LAJOS.
Dr. NAGY GYÖRGY.
REJTŐ KÁLMÁN, Dr. BODÓ' LÁSZLÓ,
E>r. KONCZWALD TIBOR, D r . IÍORNYÁNSZKY KÁROLY.

Elme- és ideggyógyászati klinika.
(Puiqz altábornagy-utca 14. sz.),

Igazgató: Dr.
I . tanársegéd: Dr.
II. tanársegéd: Dr.

NYIRŐ GYULA

Gyakornokok: Dr.

TOKAY LÁSZLÓ,

SZABÓ JÓZSEF
STIEF SÁNDOR

ny. r. tanár.
egyet, magántanár.
egyet, magántanár,

D r . TANKA DEZSŐ.

Dr.

SUCHY DEZSŐ.
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Díjtalan gyakornok: TANKÁNÉ, BOLYÁKY ILONA.
Klinikai főápolónő: Mann Ilona (mint helyettes).
Klinikai főápoló: Vitéz Deák István,
Napibéres altisztek: Csejtei Jenő és Fekete Lajos
Gyermekgyógyászati klinika.
Igazgató: Dr.
Tanársegédek: Dr.

HAINISS ELEMÉR
TÖRÖK

GÁBOR,

e. ny. r. tanár.
Dr. WALTNER-

KÁROLY, LUKÁCS JÓZSEF.

Gyakornokok:
. Altiszt:
Napibéres altiszt:
Laboráns:
Napibéres altisztek:

Dr. ÁTS LÓRÁND, Dr. IMRE MIHÁLY.
Szűcs Mátyás.
Madarász András.
Schádt József.
Vanyor József, Miklós István.
.
Fogászati klinika.

A

fogászati rendelő vezetője: Dr. VIOLA GYÖROY.
Tanársegéd: Dr. GÖLLNER LAJOS.
Gyakornok: Dr. KORÁNYI ELEMÉR.
Fül-, orr- és gégeklinika.
Az, 1925/26, tanévben nem működik.
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III, Bölcsészetkari intézetek,
.

(Szi!ikovát;hy-tér 1. sz. III. etn.)

1. PhÜQSophiai és pedagógiai intézetek.
a) PHUasophiai intézet. Igazgató: Dr. BARTÓK GYÖRGY,
b) Pedagógiai intézet. Igazgató: Dr. IMRE SÁNPOR.
• ' *

v

2. Classica philologiai intézetek:

a) Latin philologiai intézet. Igazgató: Dr. CSENQERY JÁNOS.
b) Görög pMtölogiai intézet. Igazgató: Dr. HUSZTI JÓZSEF.
c) Ókori művészettörténeti
intézet. Igazgató: Dr. CSENQERY
JÁNOS, mint megbízott. •' ' .
3. Modern philologiai intézetek.
A) Magyar

philologiai

Mézetek.

a) Magyar
nyelvtudományi
és összehasonlító
finn-ugor
nyelvészeti
intézet. Igazgató: Dr. HORGER ANTAL.
b) Magyar irodalomtörténeti
intézet. Igazgató: Dr. DÉzsi
.

'LAJOS.

c) Ural-altáji

-

philologiai

intézet.

GEDEON.

Igazgató:

Dr.

MÉSZÖLY

'
B) Német és francia

philologiai

intézetek.

a) Indogermán
nyelvészeti intézet. Üresedésben.
b) Német philologiai intézet. Igazgató: Dr. SCHMIDT HENRIK.
c) Francia philologiai intézet. Igazgató: Dr.' ZOLNAI BÉLA.
4* Történelmi intézetek.
a) Magyar

történelmi

intézet. Igazgató: Dr. SZÁDECZKY R .

• LAJOS.'

b) Magyar

'

művelődéstörténelmi

DÉLYI LÁSZLÓ.

intézet.

Igazgató: Dr. ER-
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c) Ókori történelmi intézet. Igazgató: Betöltés alatt.
d) Közép- és újkori történelmi intézet. Igazgató: Dr. F Ó G E L
JÓZSEF.

S. Archaeologiai intézet és gyűjteménytár.
(Szukováthy-tér l. sz. III. em.)

Igazgató:
Adjunctus:
Gyakornok:
Demonstrátor:
Altiszt:

Dr.
Dr.
Dr.

BUDAY

ÁRPÁO.

BANNER JÁNOS.
BÁLINT

JUHÁSZ

ALAJOS.

BÉLA.

Broda Sándor. Lakik: Szeged, Központi
Egyetem, Dugonics-tér.

6. Földrajzi Intézet, Meteorologiai Observatorium,
Seismografiai Observatorium<
(Szutoováthy-tér 1. sz. I. em.)

Igazgató:
Adjunctus:
Tanársegéd:
Laboráns:

,

Dr. KOGUTOWICZ KÁROLY ny. r. tanár.
Dr. SGHILLING GÁBOR magántanár.
Dr. BORBÉLY ANDOR.
Kiss Sándor.

A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
dékáni hivatala :
Irodatiszt: üresedésben.
Napídíjasok: Ruzsicska Jánosné sz. Nagy Erzsébet és
dr. Herepey Arpádné szül. Stammcr
Gizella.
Altisztek: Renkecz István és Csót'i Gyapjas
Ferenc.
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IV, Mathematikai és természettudományi kari
intézetek és gyűjtemények,
Állattani és összehasonlító boncolástani intézet és
gyűjteménytár.
(Tisza Lajos-körút 6.)

Igazgató: Dr. GELEI JÓZSEF.
Adjnnctus: Dr. MÁTYÁS JENŐ.
.
Tanársegéd: Dr. ROTARIDES MIHÁLY.
Gyakornok: Dr. KOLOSVÁRY GÁBOR.
Mikro'techrfka'i nőj segéd: MAGOSS ÍRÉN.
Díjtalan gyakornok: BOROS LAJOS.
Kapus: Batiz Ferenc.
Altisztek: Gál Farkas,. Olasz István, Rucsek
József.
Állatrendszertani Intézet és Gyűjteménytár.
(Leszámoló palota.)

,

Igazgató: Dr. FARKAS BÉLA.
Tanársegéd: Betöltetlen.
Napibéres altiszt: D. Papp Gyula.
Általános és Rendszeres növénytani intézet, Botanikus
múzeum és botanikus kert.
(Tisza Lajos-körút 6'/.a. I. em. Botanikus kert: Újszegeden.)

Igazgató: Dr. GYŐRFFY ISTVÁN.
Rendes tanársegéd: Dr. PÁKH ERZSÉBET, Dr. KOLERZSÉBET.
Megb. tanársegéd: ÉBER ZOLTÁN.
Gyakornok: SCHEITZ ANTAL.
Altisztek: Rózsa Mihály, Kéri Péter, Förgeteg
József.
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Ásvány- és Földtani Intézet és Gyűjteménytár,
(Tisza Lajos-körút 6.)

Igazgató:
' Adjunctus:
I. tanársegéd:
II. tanársegéd:
Gyakornok:
Díjtalan gyakornok:
Praeparator h.:
Altisztek:

Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND.
Vitéz Dr. LENGYEL ENDRE.
Dr. SÜMEGHY JÓZSEF. .
MIHÁLTZ ISTVÁN.
UZONYI RÓZSA.
KUHN-ANNA.

*

'

Gál Jeremiás kezelő altisát.
Csóti Gy. József, és Kuluncs'its Ferenc.

Gyakorlati physikai és elektrotechnikai intézet.
(Központi Egyetem.)

Igazgató: Dr. PFEIFFER PÉTER.
Megb. tanársegéd: HARTLY DOMOKOS.
Altiszt: Gengler János.
Geometriai és ábrázoió geometriai intézet.
f

v

. (Központi Egyetem.)

Igazgató: Dr.
Tanársegéd: Dr.

KERÉKJÁRTÓ B É L A .
KUDAR JÁNOS.

Természettani intézet.
v

(Tisza Lajos-körút 6.)

Igazgató:
Adjunctus:
Tanársegéd:
Megb. gyakornok:
Egyet, mechanikus:
I. o. műszaki altiszt:
Kezelő altiszt:
Napibéres gépész:

Dr.
Dr.

• ,

FRŐHLICH P Á L .
GYULAI ZOLTÁN,

JAKAB IMRE.
TŰNYOGI CSAPÓ JÁNOS.

Klein Ottó.
Fazekas András.
Adamovics Jenő.
Jenci Pál.

Csillagászati intézet és gyűjteménytár.
(Tisza Lajos-körút 6.)

';:.•:• .

Igazgató; Üresedésben.

\
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I. sz. vegytani intézet.
(Tisza Lajos-körút 6.)

Igazgató:
Adjunctus:
I. tanársegéd:
Vegyésznövendék
Altiszt:
Napibéres altisztek:

Dr.
Dr.
Dr.

SZÉKI

•

TIBOR.

KŐSZEGI DÉNES.
SIMONFAY

LENGYEL

ILONA.

LAJOS.

Baráth Imre.
Soltész Kálmán, Makláry Sándorné.

II. sz. vegytani intézet.
(Tisza Lajos-körút 6.)

Igazgató:
Tanársegéd:
Vegyésznövendék
Altiszt:
Napibéres altiszt:

Dr, Kiss

ÁRPÁD.

•

ZO.MBORY LÁSZLÓ.

Kocsis JENŐ,
Gera János.
Temesvári András.

Mathematikai szeminárium.
(Központi Egyetem.)

Igazgatók: Dr. RIESZ FRIGYES ügyvezető igaz••..'• gató, Dr. H A A R ALFRÉD és Dr.
ORTVAY RUDOLF.

Adjunctus: Dr. R A D Ó TIBOR,
Napibéres alti'szt: Sopsics Gyula.
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a) Könyvtári állandó bizottság:
Elnök: Dr. CSENOERY JÁNOS, egyet. ny. r. tanár.
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.

-

b) Egyetemi állandó tornázó- és vivó-intézeti bizottság:
Elnök: Dr.
Tagok: Dr.
/

LAKY DEZSŐ
BARTÓK

GYÖRGY

D r . VIDÁKOVICS KAMILLÓ
D r . SZENTPÉTERY ZSIGMOND.

Torna- és vívótanár:

TOMANÓCZY GUSZTÁV.

Kezelő altiszt: Ördög József.
c) Gazdasági bizottság:
Elnöke a Rector Magriiffcus,
Rendes tagok: Dr. EREKY ISTVÁN, Dr. JANCSÓ MIKLÓS,
Dr. BUDAY ÁRPÁD, Dr. GELEI JÓZSEF, ny. r. tanárok.
Póttagok: Dr. SZANDTNER PÁL, Dr. REINBOLD BÉLA,
D r . HORGER ÁNTAL és D r . SZENTPÉTERY ZSIGMOND, n y . r.

tanárok.
d) Egyetemi klinikai bizottság:
Elnök: Dr.

az ált. kór- és
gyógytan ny. r. tanára.

LŐTE JÓZSEF,
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Bizottsági tagok:: Az egyetemi klinikák igazgatói, a
kórbonctani intézet • igazgatója,
az egyet, gyógyszertár vezetője, az egyet, gazdasági hivatal
igazgatója.
:e)

Egyetemi Horthy Miklós Internátus és Diákasztal
Felügyelő bizottsága:

Elnök: Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT egyetemi ny. r. tanár.
Alelnök: Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND, egyet. ny. r.
tanár.
Rendes tagok: Dr. SOMOGYI SZILVESZTER polgármester, KLUG PÉTER siketnéma intézeti igazgató, Dr. KosuTÁNY
Dr.

IGNÁC,
HAINISS

Dr.

SZANDTNER

ELEMÉR,

Dr.

PÁL,

BUDAY

Dr,
ÁRPÁD,

LŐTE

JÓZSEF,

Dr.

HORGER

Dr. Kiss" ÁRPÁD és Dr. GELEI JÓZSEF ny. r. tanárok.
Pénztárnok: Dr. VINCZI KÁROLY egyetemi titkár.

ANTAL,

Internátusi megbízott épületfelügyelő:

NAGY TAMÁS.

f ) Fegyelmi bizottság:
Rendes tagok: Dr.

MENYHÁRTH GÁSPÁR,

Dr.

RIGLER

GUSZTÁV, D r . HORNYÁNSZKY GYULA, D r . GYŐRFFY ISTVÁN

ny. r. tanárok.
Póttagok: Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT, Dr. REINBOLD
BÉLA, Dr. SCHMIDT HENRIK, Dr. HAAR ALFRÉD, ny. rendes
tanárok.
Előadó: Dr. M O Ó R GYULA ny. r. tanár.
g) Igazoló bizottság:
Rendes tagok: Dr. TÓTH KÁROLY, Dr. LŐTE JÓZSEF,
Dr. RIESZ FRIGYES ny. r. tanárok.
Póttagok: Dr. POLLNER ÖDÖN, Dr. JANCSÓ MIKLÓS,
Dr. HORNYÁNSZKY GYULA, Dr. SZÉKI TIBOR, ny. r. tanárok.
Előadó: Dr. M O Ó R GYULA, ny. r. tanár.

Dr.

BARTÓK GYÖRGY,

h) Sajtó bizottság;
Elnök: Dr. LAKY DEZSŐ, ny. r. tanár.
Rendes tagok: Dr. MENYHÁRTH QÁSPÁR, Dr.

REINBOLD-

BÉLA, D r . BARTÓK GYÖRGY és D r . HAAR ALFRÉD, n y .

r.

tanárok.
Póttagok: Dr. Kiss ALBERT, Dr. JANKOVICS LÁSZLÓ,
Dr. KOOUTOWICZ KÁROLY, Dr. GELEI JÓZSEF, ny. r. tanárok-
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EGYETEMI HIVATALOK,
Egyetemi rectori hivatal:
Főnök: Dr.
Jrodatiszt:

SZEMLER JENŐ,
kir. fönácsos,
egyet, főtanácsos-tanácsjegyző.

KUJBUSZ IRÉN.

•

Diplomaíró: MoRVArMÁRTON.

Egyetemi főpediellus: András János I. o. műszaki altiszt.
Altriszt: Kovács István.
A jog- és államtudományi kar dékáni hivatala:
Titkár: Dr. VINCZI KÁROLY.
Napidíjasok: KLEIN ETELKA és KARDOS ZOLTÁN.
Altisztek: Czompa Miklós, Jernei Mihály és
Brekva Kálmán.
Az orvosi kar dékáni hivatala:
Irodatiszt: BÁRDOS FERENC.
Napidíjas: GYÜREY ARANKA.
Altisztek: Diós Lajos, Tor'in János.
"A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar dékáni
hivatala:
Napidíjasok:.

RUZSICSKA JÁNOSNÉ

sz.

NAGY ERZSÉ-

BET és D r . HEREPEY ARPÁDNÉ,

Altisztek: Renfcecz István
Ferenc.

és

Csóti

Gyapjas

A matheinatika és természettudományi kar dékáni
hivatala:
•Irodasegédtiszt:
Napidíjas:

TÓTH GYÖRGY.
VICSAYNÉ

szül.

KONDOROSI

Kezelő aítiszt: Renkecz Lajos.

MARGIT.

•

Gazdasági hivatal:
Főnök: Dr.

Egyet, gondnokok;

gazd. hiv. igazfelruházott klini-

ORBÁN SÁNDOR,

gatói' címmel
kai gondnok.

NAGY KÁLMÁN, MANGULT JÁNOS.

• Gondnoksegéd: Dr. Kiss ALBERT, (szolgálattételre a- •
V. K. Minisztériumba rendelve).
Gondnoksegédi címmel felruházott kórházi1 tiszt:

KOVÁCS

FBRENCI"

Klinikai ellenőr:
Egyetemi ellenőr:

RAMMER

GERGELY.

SEHNER FERENC.

Irodasegédtiszt: Kalmár Ilonka.
Napidíjasok:

DI\KILYÉNISTVÁNNÉ, DI-.KLOSZTER A N T A L .
NEUBELLER JÓZSEF, C S A P Ó

. .

.

DEBRECZENI JENŐ,
TON,

KÁTAY

BALÁZS

RÓZSIKA,

OLGA.
MÁR-

HRABÁK

ZOLTÁN, NICSOVITS ISTVÁN, AGÓCSY"
• LÁSZLÓ.

Kezelőnő:
Főkertészt
Gépész:
Kapus:

Bogyay Aranka.
;
Kákonyi Dezső.
1
B'lázsi Sándor.
Fülöp József kezelő altiszt.

" "

. Altisztek: Broda Sándor, Kisbodri Péter, Kormos István,' Varga Gyula, Lukács József.
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Ouaestori hivatal:
Főnök: Csiktapolcay HOLLÓ DOMOKOS, klinikai gondnok.
Ouaestori ellenőr: FELSZEGI RÓBERTNÉ (szolgálattételre
a ra. kar. vallás- és közoktatásügyi minisztériumba rendelve).
Napidíjasok: DÓZSA ARANKA és NIKOLAJEVICS ISTVÁNNÉ.

Altiszt: Eisler Oszkár.

