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A Kolozsvárt 1872-ben alapított és Szegeden 
1921-ben újra megnyitott M. Kir. Ferencz József-

Tudományegyetem története. 

i. 

A magyar királyi Ferencz József-Tudomány egy ete-
met az 1872. évi XIX. magyar törvény Kolozsvár szék-
hellyel Magyarországnak keleti részében, Erdélyben ala-
pította meg. Ezzel háromszáz esztendős kívánságot telje-
sített. Erdélyben ugyanis, mióta a törökök hódítása és 
Magyarország 1541. évi feldarabolása következtében külön 
nemzeti magyar fejedelemséggé alakult, többször gondol-
tak egyetem, vagy legalább azt megközelítő főiskola fel-
állítására. János Zsigmond választott magyar király, 
Erdély első fejedelme 1560-bati alapította meg a gyula-
fehérvári főiskolát, melynek igazgatására Pierre de la 
Ramét, a párisi Collége de Francé tanárát, majd — ennek 
vonakodása következtében — Qyulai Pált hívta meg. 
Az 1565. évi országgyűlés gondoskodott az iskola meg-
építéséről és tudós professzorok ellátásáról. A fejedelem, 
hogy erősebb alapra fektesse a tudományokat, mint Celi 
vaseli egyetemi tanárhoz írta, akadémiát akarván alapí-
tani, udvari orvosát, az olasz- Blandrata Györgyöt küldte 
ki külföldi egyetemek tanulmányozására. De meghalt 
(1571), mielőtt a szászsebesi egyetem tervét megvalósít-
hatta volna. 

A tervet a feldarabolt Magyarország súlyos nehéz-
ségei közt utóda, Báthory István már mint lengyel király 
hajtotta végre. Vilnában 1581 május 12-én kelt alapító-levele 
szerint Kolozsvárt a jezsuiták vezetése alatt katholikus 
egyetemet alapított más keresztény egyetemek mintájára 
s kijelentette, hogy XII. Gergely pápával is elismerteti 
ezen egyetemnek kiváltságait. Az egyetemnek s a vele 
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összekötött gimnáziumnak harminckét tanára volt, akik 
azonban eleintén csak a teológiai és a filozófiai karokon 
működhettek. Sok viszontagság érte őket, mert az ország-
gyűlés a jezsuitákat ismételten száműzte, a nép pedig 
1603-ban lerombolta az egyetemi épületeket. 

A katholikus egyetem helyett Bethlen Gábor fejede-
lem, mint az 1622. évi országgyűlésen bejelentette, protes-
táns egyetemet akart állítani. A rendek ezt Kolozsvárt, 
a jezsuita egyetem helyén kívánták fölépíttetni, a fejede-
lem azonban saját székhelyén, Gyulafehérvárott alapí-
totta meg 1629 július 13-án az akadémiát három (teológiai, 
filozófiai és filológiai) karral. De még azon évben meghalt 
s özvegyét, Katalin brandenburgi hercegnőt, Alsted, Bis-
terfeld és -Piscator tanárok 1630 februárius 10-én hiába 
sürgették, hogy ezt az iskolát a német és francia egye-
temek színvonalára emelje. Apáczai Cseri János, a ma-
gyarságnak egyik legnagyobb pedagógusa, 1656-ban ki is 
kelt az ellen, hogy Erdélynek egyetlenegy akadémiája 
(egyeteme) sincs, és egy ilyennek fölállítására 1658-ban 
tervet nyújtott be Barcsay • Ákos fejedelemhez. Mintának 
a kisebb egyetemeket vette, de sajtó, könyvtár, botanikus 
kert, diákasztal (mensa academica) fölállítását is sürgette 
s a tanítás szabadságát, magyar tanárok kinevezését, az 
új doktorok megnemesítését, stb. követelte. Barcsay meg-
öletése után Apafy Mihály fejedelem a gyulafehérvári 
kollégiumot Nagyenyedre tette át, hoí azt néha egyetem-
nek nevezték 1704-ben a császári hadak által történt le-
rontásáig. Az angolok hiába tettek kísérletet, hogy ado-
mányaikkal valódi egyetemmé tegyék, de főiskolai rang-
ját megtartotta s - mostanában, ünnepelte fennállásának há-
romszázadik évfordulóját. 

Az erdélyi nemzeti fejedelemség 1690-ben Magyar-

országhoz visszacsatoltatván, I. Lipót magyar király visz-

szahívta a jezsuitákat, kik 1698 november 17-én — majd-

nem kilencven évi szünet után — újból megnyitották 

a katholikus 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 20.487 
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tanítványa volt. Mária Terézia királyné az egyetemet előbb 
(1773) világi papok, utóbb (1778) a kegyesrendik veze-
tésére 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 hittani, jogi, orvosi és 
bölcsészeti karral ellátott egyetemet, amelynek ekkor már 
mindössze csak 17 tanára és 150 hallgatója volt. 

1764-ben báró Bruckenthal Sámuel erdélyi kancellár 
>a szászok számára. Nagyszebenben ágostai hitvallású 
evangélikus, 1843-ban gróf Teleki Domonkos és Szász Ká-
roly Nagyenyeden a berlini egyetem mintájára protestáns 
magyar, 1848-ban pedig Balázsfalván a román népgyűlés 
román egyetemet akart állítani. Ebben a kérdésben 
ez volt a románok első megmozdulása. Erdély azon-
ban még azon évben reális uniót kötvén Magyarország-
gal, az unió ügyében kiküldött országos bizottság, mely-
nek román tagjai is voltak, 1848 augusztus 16-án Kolozs-
várt magyar egyetem alapítását kívánta, illetőleg azt, hogy 
a magyar állam a régi Báthory-egyetemből alakult kolozs-
vári katholikus líceumot megint egyetemmé egészítse ki, 
a pestinek mintájára a tanszabadság biztosításával szabá-
lyozza s egyenesen a magyar vallás- és közoktatásügyi 
miniszter hatósága alá rendelje. 

Ennek a tervnek megvalósítását a szabadságharc le-
veretése akasztotta meg. 

II. 

Az alkotmány helyreállítása (1867) és a magyar-
erdélyi unió második kimondása (1868) után báró Eötvös 
József, ezúttal is a vallás- és közoktatásügy minisztere, 
a régi egyetemből megmaradt kolozsvári jogakadémiát és 
orvos-sebészeti intézetet megkérdezte, hogyan alakulhat-
nának újból karokká a tervezett kolozsvári egyetemben; 
egyúttal tárgyalásokat indított az 1843. évi erdélyi ország-
gyűlésen elhatározott, de csak 1859 óta működő Erdélyi 
Múzeum-Egyesület gyűjteményeinek és könyvtárának 
egyetemi célokra való felhasználása iránt. A tanszabad-
ság elvére alapított új egyetemről szóló törvényjavaslatát 



1870 április 7-én, be is nyújtotta, de már 1871 lebruárius 

2-án elhunyt. Mindamellett, számos vármegye sürgetvén 

az egyetem fölállítását, 1. Ferencz József király a törvény-

hozás utólagos jóváhagyásának reményében 1872 május 

29-én, Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszter 

előterjesztésére, azt s a tanszékekre való pályázatok ki-

hirdetését el is rendelte. Az egyetem azóta ezt a napot 

évenként mint alapítási ünnepét üli meg. Trefort Ágoston, 

az új miniszter, az alapításról szóló törvényjavaslatot a 

parlamenthez 1872 szeptember 17-én csakugyan újra be-

nyújtván, azt az Országgyűlés két Háza elfogadta s a 

király október 12-én szentesítette. Az így keletkezett 

1872. évi XIX. törvénycikk értelmében az állam a tanítás 

szabadsága elvének alapján magyar királyi egyetemet 

alapított, mely négy (jog- és államtudományi, orvostudo-

mányi, bölcsészet-, nyelv- és történetitudómányi és „mate-

matikai s természettudomány) karra oszlott. •, 

A kinevezett negyven tanárt gróf Mikó Imre királyi 

biztos 1872 október 19-én fölesketvén, az egyetemi ható-

ságok azonnal megalakultak, s november 11-én az elő-

adások 269 beírt hallgatóval egész csendben, minden ün-

nepség nélkül megkezdődtek.. A király 1881 januárius -4-én 

megengedte, hogy ez az egyetem örök időkre' a Magyar 

Királyi Ferencz József-Tudományegyetem nevet viselje, 

magát az alapító-levelet azonban csak 1897 november 1-én 

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- promotio sub auspiciis regis engedélyezésével, 

1896-ban rectori és dékáni díszjelvények ajándékozásával 

tüntette ki. Uralkodása idején az egyetem új központi épü-

lete 1893—1902 közt teljesen elkészült s az intézetek nagy 

része, különösen a különböző klinikák (melyek az Erdélyi 

Országos Karolina-kórházzal álltak kapcsolatban), az ál-

lattani és a Pasteur-intézet, az egyetemi és múzeumi 

könyvtár' stb. a tudomány követeléseinek megfelelő épü-

letekben nyertek elhelyezést s az építkezéseknek egész 

sora várt megvalósításra. A régi botanikus kert új nagy 

telken rendezkedett be.. A Mensa Academica, a Tanítók 
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Hunyadi-Háza, a Mentők Háza, a régi Báthory-szeminá-

rium, a kegyesrendi Kalazantinum és az erdélyi evangéli-

kus-református egyházkerület teológiai fakultása s Tanár-

képző-intézete 5—600 hallgatónak adott ingyen vagy mér-

sékelt áron teljes ellátást, a Diák-otthon fölépülésére pedig 

nagyszerű tervek készültek. Pénzügyeink javultával az 

állam egy negyedszázad mulasztásait pótolta s felszerelé-

sekre, 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 

félévenkínt 91-ről 250-re, a tanóráké 325-ről mintegy 

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 elren-

delt általános mozgósítás következtében már az első év-

ben 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 hős halottaké pedig 206-ra növekedett. Ellenben a hall-

gatók száma mindezek következtében az; 1916/17. év II. 

felében 420-ra csökkent s ezek közül is.112 nő volt. A klini-

kák s az egyetemi épületek sebesültekkel teltek meg; 

mindamellett az egyetem tudományos munkája nem akadt 

meg. A hallgatók száma a forradalom kitörésekor1 (1918 

okt.) ismét 2226-ra, a II. félévben pedig — 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 Diri-

gent (Kormányzó-tanács) 1919 május 8-án 4335. szám alatt 

a román király és a kormányzó-tanács iránti hűségeskü 

letételére szólította fel a rendes és rendkívüli tanárokat; 

mivel pedig ezt a karok a hágai egyezmény értelmében 

a béke megkötése előtt törvénytelen kívánságnak nyilvá-

nították és a tanárok az esküt megtagadták, május 12-én 
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három gyalogsági szakasz vette körű] az egyetemet, a 

kiküldött bizottság azt és annak felszerelését a román 

állam tulajdonának nyilvánította, a tanárokat. állásuktól 

megfosztotta, őket és a tanulókat erőszakosan eltávolította, 

s eként 2500-nál több ifjút épen a félév zárásakor akasz-

tott 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 Ferdi-

nánd román király nagy ünnepiességgel nyitotta meg 

Erdély román egyetemét.) 

III. 

Az eskü megtagadása miatt 1919 október 29-ike óta 

mind nagyobb számban kiutasított tanárok egyrésze 

Budapestre menekült, a másik a törvényesen megválasztott 

szűkebb tanáccsal egyelőre Kolozsvárt maradt. A mene-

kültek 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, utóbbi pedig a március 25-én 27.258. 

sz. alatt az orvosinak is megadván a megbízatást, március 

elején Schneller prorector az egyetemet Budapesten újra 

megnyitotta s a kolozsvári egyetem elvétele ellen a világ 

összes egyetemeihez intézett tiltakozás után az előadások 

a Pedagógiumban és az első kerületi gimnáziumban meg-

kezdődtek. A minisztérium május 1-én 35.468. sz. alatt ezt 

a szűkebb tanáccsal is tudatta s a Kolozsvárt maradók 

számára a tanszéket és jogigényeket fenntartotta. Április 

17-ike óta a szűkebb tanács is 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 fölállí-

tását a román közoktatásügyi minisztériumnak bejelentette, 
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ez azonban hónapokig tartó halogatás után sein vette 

tudomásul. Az erdélyi ref. egyházkerület tehát a teológiai 

fakultás mellett 25 éve fennálló tanárképző-intézetét ki-

bővítette, s tanárvizsgáló-bizottsággal egészítette ki, mire 

az intézet a régi egyetem szakerőinek alkalmazásával az 

előadásokat 1920 október 18-tól 1921 május 31-ig a leg-

nagyobb bizonytalanság közt is folytatta; az 1921/22. évet 

azonban, mikor az egyetemi tanárok szabadságuk eltelté-

vel 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 órában; a kolozsvári tanárképzőben 

pedig 34, majd 38 tanár két félév alatt 188 előadást tar-

tott 452 heti órában. Időközben Szeged sz. kir. város 

nemes meghívása követeztében tárgyalások indultak meg 

az egyetemnek Szegeden való elhelyezése végett; s a nem-

zetgyűlés 1921 május 29-én elfogadta a 286. számú tör-

vényjavaslatot, melyet a Főméltóságú Kormányzó Ür mint 

1921'.XXIX. törvénycikket kihirdetett. Ennek értelmében 

székhelyöknek a trianoni béke következtében történt el-

veszítése miatt a kolozsvári M. Kir. Ferencz József-

Tudományegyetem ideiglenesen Szegeden, a pozsonyi M. 

Kir. Erzsébet Királyné-Tudományegyetem pedig ideigle-

nesen Pécsett nyer elhelyezést. 

Szegeden az egyetemet Horthy Miklós Kormányzó 

Ür ö Főméltósága 1921 október 9-én nagy ünnepségek közt 

valóban átadta hivatásának ; mire az egyetem, a régie-

ket kiegészítő új tanerőkkel, október 12-én megkezdte az 

előadásokat és Szegeden való működésének első, alapí-

tásának pedig 50-ík esztendejét Istenben és a nagy meg-

próbáltatásokon átment nemzet és ezen egyetem jövendőjé-

ben bízva fejezte be. 
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AZ 1872. ÉVI XIX. TÖRVÉNYCIKK 

a Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem felállításáról és 

ideiglenes szervezéséről. 

(Szentesíttetett 1872. évi október hó 12-én. Kihirdettetett a kép-

viselőházban 1872. évi október hó 12-én, a főrendek házában 1872. évi 

október hó 14-én.) 

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 szente-

sítés végett Felségünk elé: 

Kolozsvárott, a tanszabadság elvének alapján, magyar 
királyi tudományegyetem állíttatik fel. 

A kolozsvári kir. jogakadémia és az orvos-sebészeti 
tanintézet megszüntettetnek. 

: 2. §. 

Addig, míg az egyetemi oktatás külön törvény által 
nem szabályoztatik, a pesti magyar királyi tudomány-
egyetemen jelenleg fennálló szabályok ezen egyetemre 
nézve is érvényesek, amennyiben jelen törvény mást nem 
rendel.. 

A fentebb említett törvény meghozataláig megkíván-

tató további szabályokat, az egyetem tudománykaraínak 

meghallgatásával, az oktatásügyi miniszter bocsátja ki. 
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3 . § . 

Ezen egyetem négy tudománykarra oszlik, ú. m.: 

1. A jog- és államtudományi; 

2. az orvosi; 

3. a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi; 

4. a mathematikai és természettudományi karra. 

E két utóbbi karhoz kapcsolva gymnasiumi tanár-

képezde állíttatik fel. 

4. §. 

A tudománykarok belügyeikre nézve egymástól füg-
getlen, egyenjogú, önálló testületeket képeznek, önmaguk 
által évenkint választott dékánjaik elnöklete alatt. 

5. §. . 

. A tudománykarok fölött áll az egyetemi tanács, 
melynek köréhez az egyetem testületi, közigazgatási és a 
karok egyéb közös ügyeinek tárgyalása és intézése tarto-
zik. A tanács elnöke: az egyetem rektora. 

6. §. 

A rendes és rendkívüli tanárok, a tanítók és tanár-

segédek rendes évi fizetést húznak. A magántanárokat 

csak az előadások után járó tandíj illeti. A közoktatás-

ügyi miniszter azonban jeles magántanároknak, kik oly 

tantárgyat adnak elő, melynek előadása a felsőbb tudo-

mányos oktatás érdekében óhajtandó, de kik tantárgyuk 

természetériéi fogva psak kevés hallgatóra :számíthatnak, 

vagy kiknek a tanári pályán megtartása kívánatos, az 

illető kar meghallgatása után, bizonyos időszakra kivé-

telkép díjt rendelhet. 

7. §. 

Ezen egyetem első szervezése alkalmával a rendes 

és rendkívüli tanárokat a közoktatásügyi miniszter elő-

terjesztésére Ő Felsége a király, a magántanárokat, a 

tanársegédeket és tanítókat pedig a közoktatásügyi mi-

niszter nevezi ki. 
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A későbbi kinevezéseknél a közoktatásügyi miniszter 

a rendes és rendkívüli tanárokra és tanítókra nézve, az 

illető kar meghallgatása után, a tanársegédekre nézve pe-

dig annak javaslata alapján teszi előterjesztéseit, illetőleg 

kinevezéseit. 

8. §. 

Magántanári előadások tartására a közoktatásügyi 

miniszter által oly egyének jogosíttatnak, kik ezen egye-

temnél magántanárságra az illető tudománykar által képe-

sítetteknek nyilváníttattak, vagy a tudomány müvelésében 

szerzett érdemeik által képességüket nyilvánosan bebizo-

nyították. 

Ha azonban a magántanár két év alatt meg nem 

kezdi előadásait, vagy azok megkezdése után két éven 

át legalább fél tanévig előadást nem tart, magántanári 

jogosultsága megszűnik. 

A magántanárok a rendes és rendkívüli tanárokkal 
egyenlő érvériyű előadás-látogatási bizonyítványokat állí-
tanak ki. 

9. §. 

Az egyetem megnyitása alkalmával a tandíjakat, 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 szegénv 
hallgatóknak elengedik. 

10. §. 

• Ezen egyetem az 1872/3-ik tanév kezdetével meg-
nyittatik és a kormánynak az egyetem szervezésére nézve 
tett eddigi intézkedései jóváhagyatnak. 
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1 1 . § . 

E törvény végrehajtásával a közoktatásügyi minisz-

ter bizatik meg. 

Mi e törvénycikket s mindazt, ami abban foglaltatik, 
összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadott-
nak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helyben-
hagyjuk, megerősítjük és szentesitjük 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. 
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AZ 1921. ÉVI XXV. TÖRVÉNYCIKK 

a kolozsvári és pozsonyi m. kir. tudományegyetem ideiglenes 

áthelyezéséről. 

(Kihirdetése elrendeltetett 1921. évi június hö 25-én. — Kihirdettetett 

az „Országos Törvénytárában 1921. évi június hó 26-án.) 

1. §. 

Székhelyüknek a trianoni béke következtében történt 

elvesztése miatt az 1872. évi XIX. törvénycikkel felállított 

kolozsvári m. kir. Ferencz József-Tudomán'yegyetem ideig-

lenesen Szegeden, az 1912. évi XXXVI. t.-cikkel felállított 

pozsonyi m. kir. Erzsébet Királyné-.Tudományegyet-ém pe-

dig ideiglenesen Pécsett nyer elhelyezést. 

2. §. 

Azt az időpontot, amelyben a két egyetem új szék-
helyén működését megkezdi, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendelettel állapítja meg, és ezt a nemzetgyűlés-
nek bejelenti. 

3. §. 

A szegedi állami szemkórház a Szegeden elhelyezett 
Ferencz József-Tudományegyetem orvostudományi kará-
nak céljára és' ez elhelyezés idejére a vallás- és közokta-
tásügyi miniszteri tárcába vétetik át. 

4. §. 

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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MAGYAR KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER 

Nagyméltóságú 

Dr. Gróf KLEBELSBERG KUNÓ 

v. b. t. t., országgyűlési képviselő. 
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Az egyetem részéről a felsőházba kiküldött tag: 

Dr. SZANDTNER PÁL. 

1929 május hó 25.-től 

Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR. 

\ 
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AZ EGYETEM TISZTELETBELI 
DOKTORAI. 

1. A jog- és államtudományi karban. 
a) Jogtudományi doktorok: 
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A legfelsőbb 
elhatározás-
ról szóló min. 
leirat száma 

és kelte 

Jegyzet 

1 Berde Áron, 

az egyetemen a nemzet-
gazdaságtan és pénzügyi 

jog ny. r. tanára 

1873 
jul. 16. 

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

t 1892 

2 Nárai Szabó Miklós , 

a m. kir. kúria elnöke, 
v. b. t. t., főrendiházi tag, 

stb. 

1896 
IV. 1. 

1896 
május 6. 

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

t 19 07 

3 Horváth Boldizsár, 

volt igazságügyi miniszter, 
•a M. T, Akadémia tiszteleti 

tagja 

» 
Ugyanaz Ugyanaz f 1898 

4 Daruváry Alajos, 

a m. kir. kúria másod-

elnöke, v. b. 1.1., főrendi-

házi tag, stb. 

» 
Ugyanaz Ugyanaz t 1912 

5 Csemegl Károly, 

v. b. t. t., a m. kir. kúria 

nyug. tanácselnöke 
J> Ugyanaz Ugyanaz f 1899 

6 Czorda Bódog , 

a m. kir. kúria másod-

elnöke 
» 

Ugyanaz Ugyanaz f 1904 

7 Karap Ferenc, 

a kir. tábla nyug. tanács-
elnöke és főrendiházi tag 

1896 
IV. 1. 

1896 
május 6. 

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

f 1906 

8 Oberschall Adolf, 

a m. kir. kúria tanácselnöke 
» Ugyanaz Ugyanaz f 1908 

2 
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X5 W 
.o-g A legfelsőbb 

s 11 CÖ 

>o s 
jn 2 elhatározás-

ta 
N N é v 11 CÖ <u 'cá w-. -t-1 CU ról szóló min Jegyzet 
tű J-t Ctí N 

o 
Bírt 
n .tí -J leirat száma 

Jegyzet 

O 
t/3 < " 

Bírt 
n .tí -J 

és kelte 

9 Leövey Sándor, 1896 1897 1897 jan. 19. 

közigazgatási biró XII. 16. január 2. 781. sz. a. 
kelt leirat 

f 1914 

10 Rothermere Harold 

Sidney Harmsworth, 
1928 

III. 27. 
1928 

V, 15. 

1928 VI. 16. 
35.844. sz. a. 

viscount 

1928 
III. 27. 

1928 
V, 15. 

kelt leirat 

b) Államtudományi doktorok: 

1 Gróf Csáky Albin, 
1896 1896 

1896 máj. 18. 
25.711. sz. a. f 1912 

V. b, t. tanácsos IV. 1. május 6. kelt leirat 
f 1912 

2 Gróf Apponyi Albert, 

nemzetgyűlési képviselő 
» 

Ugyanaz Ugyanaz - -

3 Hegedűs Sándor, 

országgyűlési képviselő » Ugyanaz Ugyanaz f 1906 

4 "Körösi József, 

a fő- és székvárosi statisz- fi Ugyanaz Ugyanaz f 1906 
tikai hivatal igazgatója 

Ugyanaz f 1906 

5 Dr. Schwarcz Gyula, 

budapesti egyetemi tanár » Ugyanaz Ugyanaz f 1900 

6 Gróf Bethlen István, 1922 jun. 24. 
m. kir. miniszterelnök, 1922 1922 80.163. sz. a. 

nemzetgyűlési képviselő VI. 8. junius 20. kelt leirat 

7 Dr. Somogyi Szilveszter, 1922 jun. 24. 
Szeged sz. kir. város 1922 1922 80.161. sz. a. 

polgármestere VI. 19. junius 28. kelt leirat 

8 Drummond 
539/922 
23.1923 

V. 7. 

1923 92.237/1923 

Wi l l i am Hamilton 

539/922 
23.1923 

V. 7. 
VII. 9. IV. Budapest 

539/922 
23.1923 

V. 7. 
VII. 9. 

1923 VII. 19. 
9 Dr. Kovács Alajos 437/925 

26,1926 
Budapest 

1926 
36.330/1926 

IV. 
— 

10 Dr. Némethy Károly 
II. 17. V. 17. 1926 V. 22. 

10 Dr. Némethy Károly 437/926 
26.1926 

Budapest 
1926 

36.330/1926 
IV. 

— 

11 Dr. Concha Győző 
II, 17. V. 17. 1926 V. 22. 

11 Dr. Concha Győző 1927 IX. 10 
egyetemi tanár 1927 1927 62.392/927. egyetemi tanár 

IV. 1. VIII. 9. sz. a. kelt 

lejrat 
12 Dr.Becker Károly Henrik 

1929 
V. 11. 

lejrat 

porosz közoktatásügyi 
állammíniszter, berlini 

egyetemi tanár 

1929 
V. 11. 

1929 
IV. 16. 

410—51—118 
— 1929. sz. 
a. kelt leirat 

— , 
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2. Az orvostudományi karban: 
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A legfelsőbb 
elhatározás-
ról szóló min. 
leirat száma 

és kelte 

Jegyzet 

1 József kir. herceg 

Ő Fensége 

1918 
V. 31. 

1918 
jun. 21. 

1918 jul. 10. 
111.828. sz. a. 

kelt leirat 
— 

2 Dr. Lukács György 
1923 

V.18. 
1923 

ápr. 19. 

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

— 
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3. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 
karban: 
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A. legfelsőbb 
elhatározás-
ról szóló min. 
leirat száma 

és kelte 

Jegyzet 

1 Felméri Lajos, 

egyetemi tanár 
1872 

XII.7. 1873 

1873 jul. 23., 
19.545. s?. a.' 
kelt leirat 

f 1894 

2 Finály Henrik Lajos, 

egyetemi tanár Ugyanaz Ugyanaz f 1898 

3 Imre Sándor, 

egyetemi tanár 
» 

Ugyanaz Ugyanaz t 1900 

4 Ladányi Gedeon, 

egyetemi tanár 
» 

Ugyanaz Ugyanaz f 1886 

5 Szabó Károly, 

egyetemi tanár 
» 

Ugyanaz Ugyanaz f 1890 

6 Szamosi János, 

egyetemi tanár 
)) Ugyanaz Ugyanaz f 1909 

7 Szász Béla, 

egyetemi tanár » Ugyanaz Ugyanaz f 1898 

8 Gyulai Pál, 

író 
1876 
I. 23. 

1876 
jan. 23. 

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

f 1909 

9 Szilasi Gergely, 

egyetemi tanár 
1881 
I. 1. 

1881 
márc. 25. 

1881 márc. 20. 
9.517. sz. a. 
kelt leirat 

t .1897 

10 Terner Adolf, 

egyetemi tanár Ugyanaz Ugyanaz f 1918 
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leirat száma 

és kelte 

Jegyzet 

11 Moldován Gergely, 

egyetemi tanár 
1890 
IV. 24. 

1890 
jul. 8. 

1890 jul. 23. 
31.526. sz. a. 
kelt leirat 

, — 

12 

13 

Gróf Csáky Albin, 

vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 

Gróf Kuun Géza, 

történetíró 

1893 
V. 19. 

1894 
X. 26. 

1893 
jun. 20. 

1894 
dec. 9. 

1893 jun. 23. 
1.433. sz. a. 
kelt leirat 

1894 dec. 20. 
63.904. sz. a. 
kelt leirat 

f 1912 

f 1905 

14 

15 

Szilágyi Sándor, 

budapesti egyet, könyvtár-
igazgató, történetíró 

Bál int Gábor, 

egyetemi tanár 

» 

-1896 
IV. 11. 

Ugyanaz 

1896 
május 6. 

Ugyanaz 

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

f 1899 

t 1913 

16 Bőhm Károly, 

egyetemi tanár » 
Ugyanaz Ugyanaz f 1911 

17 Schneller István, 

egyetemi tanár n Ugyanaz Ugyanaz — 

18 Gróf Esterházy János, 

műtörténész n Ugyanaz Ugyanaz f 1898 

19 Müller Frigyes, 

erdélyi ág. hitv. ev. püspök, 
. műtörténész 

yt Ugyanaz Ugyanaz f 1915 

20 Szilády Áron, 

halasi ref. lelkész, 
irodalomtörténetiró 

» 
Ugyanaz Ugyanaz f 1921 

21 Thaly Kálmán, 

országgyűlési képviselő, 
történetíró 

» 
Ugyanaz Ugyanaz f 1909 

22 

23 

Zsilinszky Mihály, 

közoktatásügyi államtitkár, 
történetíró 

Torma Zsófia, 

archaeologiai tudós 

» 

1899 
V. 24 

Ugyanaz 

1899 
julius 18. 

Ugyanaz 

1899 jul. 29. 
55.576. sz. a 
kelt leirat 

f 1925 

f 1899 
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ról szóló min. 
leirat száma 

és kelte 

Jegyzet 

24 Kőváry László, 

történetíró 
1901 

XII. 19. 
1902 

márc. 31. 

1902 ápr. 18.. 
23.883 sz. a. 
kelt leirat 

f 1907 

25 Szllasi Móricz, 

egyetemi tanár 
1902 

X. 31. 
1902 

dec. 25. 

1903 jan. 8. 
439. sz. a. 
kelt leirat 

+ 1905 

26 Fadrusz János, 

szobrász W Ugyanaz Ügyanaz t 1903 

27 Viilari Pasquale, 

az olasz felsőház elnöke, 
volt olasz közokt. min., 

történetíró 

1907 
VI. 25. 

1907 
okt. 4. 

1907. okt. 15. 
112.151. sz. a. 

kelt leírat 
— 

28- Déchy Mór, 

Kaukázus-kutató, 
földrajzíró 

1907 
XI. 27. 

1908 
jan. 28. 

1908 febr. 6. 
12.332. sz, a. 
kelt leirat 

f 1917 

29 Oohl Ödön, 

M. N. Múzeumi őr, 
archaeologiai tudós 

1909 
IX. 29. 

1909 
dec. 28. 

1910 jan, 8. 
156.452. sz. a. 

kelt leirat' 
— 

30 Hubay Jenő, 

hegedűművész 
1912 

XII. 20, 
1913 

márc. 1. 

1913 ápr. 8. 
36 337. sz. a. 
1 kelt leirat 

— 

31 Benczúr Gyula, 

festőművész 
1913 

V. 19. 
1913 

szept. 26. 

1913 okt. 17. 
157.699. sz. a. 

kelt leirat 
f 1921 

'32 Arz Artúr, 

tábornagy 
1917 

II. 10. 
1917 

ápr. 14. 

1917 ápr. 24. 
•53.820 sz. a. 

kelt leirat 
— 

33 Gróf széki Teleki Pál, 

nemzetgyűlési képviselő 
1922 

V. 26. 
1922 

jun. 20. 

1922 juni 24. 
80,163. sz. a, 
kelt leirat 

• — 

34 Dohnányi Ernő, 

zeneművészeti főiskolai 
tanár 

1922 
IV. 3. 

1922 
jun. 20. 

1922 juh. 24. 
80.104. sz. a. 
kelt leirat 

— 

35 Kakaslomniczi 
dr. Berzeviczy Albert 1924 

1924 
dec. 31. 

1925 jan. 13. 
1.364. sz. a. 
keit leirat 

— 
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4. A mathematikai és természettudományi karban: 
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A legfelsőbb 
elhatározás-
ról szóló min. 
leirat száma 

és kelte 

Jegyzet 

1 Brássai Sámuel, 

egyetemi tanár 
1872 
X. 2. 

1874 
jul. 16. 

1874. évi 
19545. sz. a. 
kelt leirat 

f 1897 

2 Koch Antal, 

egyetemi tanár Ugyanaz Ugyanaz f 1927 

3 

4 

5 

6 

Martin Lajos, 

egyetemi tanár 

Dr. Markusovszky Lajos, 

nyug. miniszt. tanácsos 

Semsey Andor, 

M. N. Múz. t. oszt. igazg. 

József m. kir. főherceg, 

Ő cs. és kir. Fensége 

ii 

1892 
Xi. 13. 

1895 
VIII. 29 

1896 
IV. 4. 

Ugyanaz 

1893 
jan. 29, 

1895 
okt. 2. 

1896 
máj. 6. 

Ugyanaz 

1893. évi 
5 499. sz. a. 
kelt leirat 

1895. évi 
55.034. sz. a. 
kelt leirat 

1896. évi 
25.711. sz. a. 
kelt leirat 

f 1897 

+ 1898 

f 1923 

t 1905 

7 Hollán Ernő, 

v. b. t. n, 
nyug. altábornagy 

» 
Ugyanaz Ugyanaz t 1900 

8 Hiéronymi Károly, 

v. b. t. t. » Ugyanaz Ugyanaz f 1911 

9 Gróf Szépsényi Béla, 

a M. T. Akadémia tiszt, 
és ig. tagja 

ii Ugyanaz Ugyanaz t 1918 

10 Bedö Albert, 

m. kir. földmiv.-íigyi min. 
államtitkár 

ti Ugyanaz Ugyanaz f 1918 

11 

12 

Bielz Albert, 

kir. tan., nyug. tanfelügyelő 

Henri Poincaré, 

párisi egyetemi tanár 

ti 

1902 
X. 9. 

Ugyanaz 

1902 
dec. 25. 

Ugyanaz 

1903. évi 
493 sz. a. 
kelt leirat 

f 1898 

f 1912 
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ról szóló min. 
leirat száma 

és kelte 

Jegyzet 

13 Méhely Lajos, 
a M. N, Múzeum igazgató-

őre 
1905 

VI. 23. 
1905 

nov. 4. 

1905. évi 
93.737. sz. a. 
kelt leirat 

— 

14 Kalecsinszky Sándor, 
a M. Kir. Földtani Intézet 

fővegyésze 
1907 

VI. 20. 
1907 

okt. 19. 

1907. évi 
122.874. sz. a. 

kelt leirat 
f 1911 

15 Bodola Lajos, 

kir. József-műegyetemi 
tanár 

1909 
X. 2S. 

1909 
dec. 30. 

1910. évi 
1916. sz. a. 
kelt leirat 

— 

16 Klein Gyula, 
kir. József-műegyetemi 

tanár 
n Ugyanaz Ugyanaz f 1915 

17 Rados Gusztáv, 

kir. József-műegyetemi 
tanár 

» Ugyanaz Ugyanaz — 

18 Schuller Alajos, 

kir. József-műegyetemi 
tanár 

ÍJ Ugyanaz Ugyanaz f 1920 

19 Tötössy Béla, 
kir, József-műegyetemi 

tanár 
M Ugyanaz Ugyanaz t 1923 

20 Wittmann Ferenc, 

kir. József-műegyetemi 
tanár 

» 
Ugyanaz Ugyanaz — 

21 

22 

II. Vilmos Ö Felsége, 

német császár 
és Poroszország királya 

Dr. Tóth Lajos, 

helyettes államtitkár 

1910 
XII. 7. 

1922 
VI. 2. 

1910 
dec. 24. 

1922 
jan. 20. 

1910. évi 
148.248. sz. a. 

kelt leirat 
1922. évi 

80.163. sz. a. 
kelt leirat 

f 1926 

23 Scherffel Aladár, 

botanikus 
» 

Ugyanaz Ugyanaz 

24 Biró Lajos 1925 
I. 29. 

1925 
ápr. 14: 

1925. évi 
35.324. sz. 

' — . 

25 Gróf Klebelsberg Kunó, 

v. b. 1.1., m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 

1926 
IV. 19 

1926 
máj. 31. 

1926. évi 
1779. eln, sz. 

— 



AZ EGYETEM ARANY-OKLEVÉLLEL KITÜNTETETT DOCTORAI 

1. Az o rvos tudomány i k a r b a n : 

Dr. AGYAGÁSI KÁROLY 

kir. tan., ny. megyei főorvos 

Dr. DÁLNOKI KOVÁTS ÁRON 

ny. orvostábornok. 

2. A bölcsészet-, nyelv- és tör ténet tudományi k a r b a n : 

Dr. JANCSÓ BENEDEK 

. tiszteletbeli egyetemi ny. r. tanár. 
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Az eddigi rectorok: 

1872/3. BERDE ÁRON T 1892. 

1873/4. SCHULEK VILMOS f 1895. 

1873/4. MACHIK BÉLA f 1879. 

1874/5. FINÁLY HENRIK t 1898. 

1875/6. ENTZ GÉZA t 1919. 

1876/7. QROISZ GUSZTÁV f 1899. 

„1877/8. QENERSICH ANTAL t 1918. 

1878/9. IMRE 'SÁNDOR t 1900. 

1879/80. BRASSAI SÁMUEL f 1897. 

1880/1. HALLER KÁROLY f 1911. 

1881/2. AJTAY K. SÁNDOR f 1917. 

11882/3. SZABÓ, KÁROLY t 1890. 

IL883/4. ABT ANTAL t 1902, 

11884/5. CSIKY VIKTOR t 1923. 
! 1885/6. MAIZNER JÁNOS t 1902. 

1886/7. SZAMOSI JÁNOS 1 1909. 

1887/8. KANITZ ÁGOST T 1896. . 

1888/9. KOLOSVÁRY SÁNDOR F 1922. 

1889/90. KLUG NÁNDOR, f 1909: 

1890/1. SZÁSZ BÉLA F 1898.. . 

1891/2. KOCH ANTAL f 1927. 

1892/3. OVÁRY KELEMEN t 1925. 

1893/4. BRANDT JÓZSEF t 1912. 

1894/5. MELTZL HUQO t 1908. 

|895/6. MARTIN LAJOS t 1897. 

í896/7. FARKAS LAJOS f 1923. 

1897/8. LECHNER KÁROLY F 1922. 

1898/9. TERNER ADOLF t 1918. 

1899/1900. FABINYI RUDOLF F 1921. 

1900/1. VÁLYI GÁBOR T 1926. 

1901/2. LŐTE JÓZSEF. 

1902/3. SCHILLING LAJOS f 1921. 

1903/4. APÁTHY ISTVÁN + 1922. 

1904/5. KISS MÓR. 

1905/6. SZABÓ DÉNES f 1918. 

1906/7. MOLDOVÁN GERGELY. 

1907/8. FARKAS GYULA 

1908/9. JANCSÓ GYÖRGY f 1912. 

1909/10. UDRÁNSZKY LÁSZLÓÍ* 1914. 

1910/11. SZÁDECZKY LAJOS. 

1911/12, SZÁDECZKY GYULA. 

1912/13. KOSUTÁNY IGNÁC. 

1913/14. KENYERES BALÁZS. 

1914)l5, MÁRKI SÁNDOR f 1925. 

1915/16. TANGL KÁROLY. 

1916/17. LUKÁTS ADOLF f 1924. 

1917/18. RIGLER GUSZTÁV. -

1918/19. SCHNELLER ISTVÁN. 

1919/20. KOLOSVÁRY BÁLINT. 

1920/21. KOLOSVÁRY BÁLINT. 

1921/22. MENYHÁRTH GÁSPÁR. 

1922/23. PFEIFFER PÉTER. 

1923/24. Dr. VESZPRÉMY DEZSŐ + 1924. 

és D r . REINBOLD BÉLA t 1927. 

1924/25. Dr. CSENGERY JÁNOS. 

1925/26. Dr. RIESZ FRIGYES. 

1926/27. Dr. TÓTH KÁROLY f 1928. 

192.7/28. Dr. REINBOLD BÉLA F 1927. 

Dr . ISSEKUTZ BÉLA. -

1928/29. Dr. DÉZSI LAJOS. 
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EGYETEMI TANÁCS. 

Rector Magnificus: 

D r . DÉZSI LAJOS. 

Prorector: 

Dr . ISSEKUTZ BÉLA, 

Dékánok: 

Dr. POLNER ÖDÖN, a jog- és államtudományi kar dé-

kánja. 

Dr. HAÍNISS ELEMÉR, az orvostudományi kar dékánja. 

Dr. MÉSZÖLY GEDEON, a bölcsészet-, 'tíyelv- és tör-

ténettudományi kar dékánja. 

Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND, a mathematika- és ter-

mészettudományi kar dékánja. 

Prodékánok: 

Dr; MENYHÁRTH .GÁSPÁR, a jog- és államtudományi 

kar prodékánja. 

Dr. SZABÓ JÓZSEF, az orvostudományi kar prodékánja, 

t 1929. VII. 5. ' ' 

Dr. HORGER ANTAL, a bölcsészet-, nyelv- és történet-

tudományi kar prodékánja. 

Dr. SZÉKI TIBOR, a mathematika- és természettudo-

mányi kar prodékánja. 

Tanácsjegyző: 

Dr. PETTYKÓ JÁNOS egyetemi főtanácsos. 
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TUDOMÁNYKAROK. 

I A jog- és államtudományi kar. 

Dékán és elnök: 

Dr. POLNER ÖDÖN ny. r. tanár. 

Prodékán: 

Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR 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 
államtudományi karnak 1907/8. és 1914/15. tanévben volt 
dékánja, az 1908/9. tanévben volt prodékánja. Nyilvános 
rendkívüli tanárrá kineveztetett 1904. évi május hó 7-én, 
nyilvános rendes tanárrá 1906. évi december hó 5-én. 
Nyugdíjaztatott 1916. évi január hó 29-én. Lakik: Kolozs-
vár, Trefort-utca 13. sz. 

Kiss MÓR, a jog- és államtudományok doktora, előbb 
a pandekta jog, majd a római jog ny. r. tanára, az í, alap-
vizsgálati s a jogtudományi államvizsgálati 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 prodékánja, az egyetemnek az 1904/5. 
tanévben volt rektora, az 1905/6. tanévben prorektora. Ny. 
r. tanárrá kineveztetett 1890. évi augusztus hó 9-én. Nyuga-
lomba vonult 1921-ben. Látók: Kolozsvárt, Szentegyház-
utca. 
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• BOÉR 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 elő-

adója, a jóg- és államtudományi karnak az 1918/19.. tan-

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

volt prodékánja. Nyilvános rendkívüli tanárrá kinevez-

tetett 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. 

KOSUTÁNY IGNÁC, a jog- és államtudományok dok-

tora, az egyházjog ny. r. tanára, a jog- és államtudományi 

karnak az 1906/7. és az 1913/14. tanévben volt dé-

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

1914/15. tanévekben volt prodékánja, az egyetemnek 

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

volt prorektora. Nagybánya szab, kir. bányaváros dísz-

polgára, Hargitaváralja jelképes székely község mester-

tanítója, az államtudományi államvizsga bizottság bel-

tagja. Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett 1900. 

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

július hó 17-én. Nyugdíjaztatott 1927 augusztus hó 18-án 

58.913. sz. a. kelt rendelettel. Lakik: Budapest, Hidegkuti-út. 

Nyilvános rendes tanárok: 

MENYHÁRTH GÁSPÁR, a jog- és államtudományok 

doktora, ügyvéd, a magyar magánjog ny. r. tanára, a rész-

szerű (ausztriai) magánjog jogosított tanára, a m. kir. 

Ferencz József-Tudományegyetem megbízásából a magyar 

országgyűlés felsőházának rendes tagja, a III. alapvizs-

gálati bizottság elnöke, az I. alapvizsgálati és a jogtudo-

mányi állaímvizsgáiali- bizottság tagija, a DMKE tb. elnöke, 

a m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem Barátai Egyesü-

letének ügyvezető elnöke, a Felsőoktatásügyi egyesület 

igazgatóságának' és a Dugonics társaságnak tagja, a jog-

és államtudományi karnak az 1919/20., 1920/21. és 1927/28. 

tanévekben volt dékánja, az 1918/19. tanév II. felében és a 
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folyó tanévben prodékánja, az egyetemnek az 1921/22. 'tan-

évben volt rectora, az 1922/23. tanévben prorectora. Ny. r. 

tanárrá kineveztetett 1911. évi december hó 29-én. Lakik: • 

Szeged, Somogyi-utca 6. sz. 

.POLNER ÖDÖN, miniszteri tanácsos, a jogtudomá-

nyok doktora, h. ügyvéd, volt igazságügymániszteri taná-

csos, a magyar közjog ny. r., a politika jogosított tanára, 

a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem megbízásá-

ból az országgyűlés felsőházának póttagja, a II. alap-

vizsgálati bizottság elnöke, az államtudományi állam-

vizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudományos 

Akadémia levelező tagja; az 1920:X. t.-c. alapján fennállott 

alkotmányvédelmi bizottság volt tagja; á magyarországi 

ág. hitv. ev. egyház egyetemes törvényszékének bírája; a 

III. oszt. vaskoronarend lovagja; a Ferencz József-rend kö-

zépkeresztese, a bolgár polgári érdemrend nagy tiszti ke-

resztjének tulajdonosa; a pozsonyi m. kir. Erzsébet-Tudo-

mányegyetemen a -magyar közjog- és politika volt ny. r. ta-

nára; az 1915/16. tanévben ugyanazon egyetem jog- és 

államtudományi karának rektori hatáskörrel felruházott 

volt dékánja, az 1916/17. és 1922/23. tanévben volt pro-

dékánja és 1918/19. tanévben ugyanazon egyetem volt 

rektora, a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem jog-

és államtudományi karának 1926/27. tanévben volt prodé-

kánja, valamint jelenleg dékánja, 1927/28. tanévben volt pro-

rectora. -Ny. rk. egy, tanári cimet nyert a budapesti m. kir. 

tud. egyetemen 1905. évi március 21-én; a pozsonyi m. kir. 

Erzsébet-Tudományegyetemre ny. r. tanárrá kineveztetett 

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

Tudományegyetemre 1923. évi május hó 25-én. Lakik: Sze-

ged, Révai-utca 8. 

KOVÁTS FERENC, az államtudományok doktora, a köz-

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

vizsgálati bizottság és az államtudományi államvizsgálati 

bizottság h. elnöke, képesített levéltárnok, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia levelező tagja, a Magyar Közgazda-

sági Társaság, a Magyar Történelmi Társulat, a Ma-

gyar Természettudományi Társaiság, a Magyar Társa-

dalomtudományi Társaság, a Magyar Statisztikai Tár-
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saság, a Magyar Numizmatikai Társulat es a sze-

gedi Dugonics-Társaság tagja, a pozsonyi Erzsébet-

Tudományegyetem volt ny. r. tanára, az 1918/19. tan-

. évben ugyanazon egyetem jog- és államtudományi karának 

volt dékánja, az 1919/20. tanévben volt prodékánja és az 

egyetem prorectora. A pozsonyi m. kir. Erzsébet-Tudo-

mányegyetemhez ny. r. tanárrá kineveztetett 1914. évi 

augusztus hó 30-án, a m. k'ir. Ferencz József Tudomány-

egyetemhez ny. r. tanárrá kineveztetett 1921. évi december 

hó 21-én. Lakik: Szeged, Horthy Miklós-utca 11, (Telef. 

18—43.) 

Kiss ALBERT (balásfalvi), a' jogtudományok doktora, 

a római jog ny. r. tanára, az I, alapvizsgálati bi-

zottság elnöke és a jogtudományi államvizsgálati bizott-

ság tagja, a kecskeméti ref. jogakadémia volt tanára és 

igazgatója, a kassai kir. jogakadémia volt tanára, a 

.pozsonyi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetem volt tanára s 

ugyanazon egyetem jog- és államtudományi karának az 

1919/20. tanévben volt dékánja. A pozsonyi m. kir. Erzsé-

bet-Tudományegyetemhez ny. r. tanárrá kineveztetett 

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

Tudományegyetemhez a nemzetközi (összehasonlító) ma-

gánjog ny. r. tanárává kineveztetett 1921. évi szeptember 

hó 22-én, a római jog ny. r. tanárává kineveztetett 1922. évi 

augusztus hó 12-én„ Lakik: Szeged, Vitéz-utca 2. sz. 

EREKY ISTVÁN, a jogtudományok doktora, előbb a 

magyar alkotmány- és jogtörténet, majd a magyar köz-

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

és II. alapvizsgálati bizottság és az államtudományi állam-

vizsgálati bizottság tagja, a jog- és államtudományi kar-

nak 1923/24. tanévben volt dékánja és 1924/25. tanévben 

volt prodékánja, a pozsonyi m. kir. Erzsébet-Tudomány-

egyetem volt. ny. r. tanára, a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia levelező tagja, Sáros vm. tb. fő-

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

Erzsébet-Tudományegyetemhez 1914. évi 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. 
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a. kelt rendelettel a magyar közigazgatási és pénzügyi jogi 

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

SZANDTNER PÁL, az államtudományok doktora, a 

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

a Szent István Akadémia tagja, a m. kir. Ferencz Józsei-Tu-

dományegyetem megbízásából a magyar országgyűlés felső-

házának tagja. Előbb a nagyváradi kir.. jogakadémián a ma-

gyar közjognak s a politikának myilv. rendes tanára s ugyan-

azon jogakadémiának az 1915/16. és az 1916/17. tanévekben 

volt dékánja, az I. és II. alapvizsgálati és az államtudo-

mányi államvizsgálati bizottságoknak tagja, az Egyetem 

Diákjóléti és Diákvédő Iroda vezető elnöke, a Horthy kol-

légium és Egyetemi Diákasztal Felügyelő bizottságának 

elnöke, a Horthy kollégium és a Főiskolai Tanulmányi 

és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet igazgatója, a 

m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem. Barátai Egye-

sületének, a Magyar Társadalomtudományi Társaságnak, 

s a Mikes Irodalmi Társaságnak választmányi tagja, a Dél-

magyarországi Közművelődési Egyesület igazgatóságának 

s a Magyar. Külügyi Társaságnak tagja, az Acta Littera-

rurn ac Scientiarum Regiae Universitatis Francisco-

Josephinae jog- és államtudományi sectiojának társszer-

kesztője; a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem jog-

és államtudományi karának az 1922/23. tanévben volt 

dékánja, az 1921/22. és 1923/24. tanévekben volt pro-

dékánja. A magyar közjog ny. r. tanárává kineveztetett 

1917. évi. január hó 13-án, a politika rendes tanárává 

1921. évi szeptember hó 22-én. Lakik: Szeged, Boldogasz-

szony-sugárút 2. sz. 

vitéz MOŐR QYULA, a jogtudományok doktora, a jog-

filozófia ny. r. tanára, a II. és III. alapvizsgálati, valamint a 

jogtudományi és az államvizsgálati bizottságoknak tagja, 

a jog- és államtudományi karnak 1924/25. tanévben volt dé-

kánja, 1925/26. tanévben volt prodékánja, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia levelező tagja, a Magyar Filozófiai Tár-

saság, a Magyar Társadalomtudományi Társulat s a 

Mikes Irodalmi Társaság választmányi tagja, a sze-

gedi Dugonics Társaság tagja; a III. oszt. hadiékítmé-

nyes katonai érdemkereszt (a kardokkal), az ezüst 
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Signum Laudds (a kardokkal), a bronz Signum Laudis 

(a kardokkal), a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-

csapatkereszt és a II. oszt. porosz kir. vaskereszt tulajdo-

nosa. 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, Szerb-

internátus. 

BUZA LÁSZLÓ, a jog- és államtudományok doktora, 

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

mia voltny. r. tanára, a sárospataki ref. főiskolának az 1917/ 

18., 1918/19. s 1919/20. tanévekben akadémiai és közigazga-

tója, az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, 

a II. és III. alapvizsgálati bizottság tagja, az egyesített 

szemináriumi könyvtárak kezelője, az Orsz. szerzői 

jogi szakértő bizottság tagja, a Magy. Prot. Irodalmi Tár-

saság tudományos, irodalmi és művészeti osztályának (a 

III. szakosztálynak) rendes tagja, a szegedi ref. egyház-

község presbytere, a Magyar Társadalomtudományi Tár-

sulat választmányi tagja. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1923. 

évi március hó 10-én. Lakik: Szeged, Petőfi Sándor-

sugárűt 25. sz. 

HELLER ERIK, a jogtudományok doktora, a büntető-

jog ny. r. tanára, volt kir. főügyészi helyettes és a buda-

pesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem volt ma-

gántanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottság el-

nöke, a III. alapvizsgálati bizottság h. elnöke. Ny. r. tanárrá 

kineveztetett 1925. évi szeptember hó 23-án. Lakik: Szeged, 

Aradi-u. 5. 

IVÁNYI BÉLA, a jog- és államtudományok doktora, a 

magyar alkotmány- és jogtörténet ny. r. tanára, az I. 

alapvizsgálati bizottság h. elnöke, az államtudományi ál-

lamvizsgálati bizottság tagja, képesítve a köztörvény-

hatósági lwéitárnoki és orsz. levéltári fogalmazói 

szakra, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 

a Szent-István Akadémia rendes tagja, a Magyar Törté-

nelmi Társulat volt főtitkára, jelenleg alapító és igazgató 

választmányi tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai 

Társulat választmányi tagja, a Magyar Statisztikai Társa-

ság választott tagja, a debreceni Tisza István Tudományos 
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Társaság választmányi, a Váci Múzeum Egyesület levelező 

tagja, az Orsz. Községi Törzskönyvbizottság tagja, a bronz 

Signum Laudis a kardokkal és a német flandriai kereszt tu-

lajdonosa, a debreceni Tisza István tudományegyetem jog-

és államtudományi karának volt ny. r. tanára és az 

1925/26. tanévben volt dékánja, az 1926/27. tanév I. felében 

volt prodékánja, s ugyanezen tanév II. felében a római Ma-

gyar Történelmi Intézet volt tagja. A debreceni m. kir. 

Tisza István tudományegyetemre a magyar alkotmány-

os jogtörténet ny. rlc. tanárává 1914. aug. 30-án, ny. r. ta-

nárává 1917. szept. 10-én, a szegedi Ferencz József-Tudo-

mányegyetemen ugyanezen tanszékre 1927. február 8-án 

14.122/IV. sz. rendelettel neveztetett ki. Lakik: Szeged, 

Deák Ferenc-utca 22. 

TURY SÁNDOR KORNÉL, a jogtudományok doktora, a 

kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára, a budapesti Páz-

mány Péter tud. Egyetem magántanára, az igazságügy-

minisztériumban a Polgári Törvénykönyv Javaslatának elő-

készítésére hivatott állandó bizottság tagja, a biztosítás-

mathematikai szakvizsga tagja; a III. alapvizsgálati és a 

jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja. A III. o. Ma-

gyar érdemkereszt tulajdonosa. Ny., rk. tanárrá kinevezte-

tett 1926. évi augusztus hó 14-én. Ny. r. tanárrá 1928. de-

cember hó- 13-án. Lakik: Szeged, Deák Ferenc-utca 8. sz. 

Nyilvános rendkívüli tanár: 

SURÁNYI-UNOER TIVADAR, a jogtudományok, az állam-

tudományok, a filozófiai tudomán'yok és a közgazdaság-

tudományok doktora, a statisztika és közgazdaságtan nyil-

vános rendkívüli tanára, a miskolci ág. hitv. evangélikus 

jogakadémia volt nyilvános rendes tanára, a statisztika 

közgazdaságtani tanszékre nyilvános rendkívüli tanárrá ki-

neveztetett 1929,évi január hó 24-én a 410—11—120—1929. 

sz. a. kelt rendelettel. 

A vallás- és közöktatásügyi m. kir. Miniszter úr ő 

Nagyméltósága nevezettet ,1929. évi február hó 5-étől 

kezdve, illetményeinek megtartásával egy évre szabadsá-

golta oly célból, hogy a részére adományozott Rockefeller 
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„Travellingfellowship" segítségével az Északamerikai 
Egyesült-Államokban közgazdasági tanulmányokat folytat-
hasson. 

Tiszteletbeli ny. r. tanár: 

FINKEY FERENC, a jogtudományok doktora, a bün-

tető perjog volt ny. r. tanára, ügyvéd, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia levelező tagja, 1893-tól 1912-ig a sáros-

pataki ref. jogakadémia tanára, 1912-től 1915-ig a kolozs-

vári 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 egye-

temnek rectora. A m. kir. Ferencz József Tudományegye-

temhez ny. r. tanárrá újólag kineveztetett 1921. évi szep-

tember hő 22-én, 1923. évi május hóban m. kir. korona-

ügyész-helyettessé neveztetett ki. Tiszteletbeli ny. r. 

tanárrá kineveztetett az 1925. év'i március hó 2-án 6690/IV. 

számú rendelettel. 

Címzetes ny. rk. tanár: 

ALMÁSI ANTAL, a jogtudományok doktora, okleveles 

ügyvéd, kir. curiai bíró. Címzetes ny. rk. tanárrá kinevezte-

tett az 1926. évi július hó 27-én 53.110/IV. számú rendelet-

tel. Lakik: Budapest, II., Retek-utca 53. 

Magántanárok: 

MESZLÉNY ARTHUR, a jogtudományok doktora, köz-

és váltóügyvéd, nyugalmazott budapesti kir. ítélőtáblai 

bíró, m. kir. kormányfőtanácsos, az Országos Ügyvédszö-

vetség budapesti osztályának elnöke, a Civiljogászok Vita-

társaságának elnöke. A magyar magánjogból magán-

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

II., Nyul-utca 4. sz. 

BÍRÓ BALÁZS, a jog- és államtudományok doktora, 

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

polgári törvénykezési jogból magántanárrá képesíttetett 

1911. évi július hő 4-én-. Lakik: Budapest, VII., Huszár-

utca 3. sz. 
3* 
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DÁNOS ÁRPÁD, az államtudományok doktora, nyug. 

magyar kir, miniszteri osztálytanácsos, kormányfőtaná-

csos, a Ferencz József-rend lovagja (hadiékítményes). a tö-

rök Medjidje-reind II. oszt, a török vasíélhold, a bolgár lia-

kat Ezüst-érem tulajdonosa. A magyar ipari közigazgatási 

jogból magántanárrá képesíttetett 1918. április , hóban. Az 

elmúlt évben megjelent újabb munkái: A szociális eszmék 

története (Pantheon kiadása). A magyar ipar története 

(Athemaeuim kiadása). Lakik: Budapest, VII., Andrássy-út 

98. sz. 

ZEHERY LAJOS, a jogtudományoknak, sub auspiciis 

Regis felavatott tudora, m. kir. igazságügyminiszteri o. ta-

nácsos, műegyetemi h. tanár. A Magyar Jogászegylet igaz-

gató választmányának tagja és büntetőjogi szakosztályá-

nak titkára, a Társadalomtudományi Társulat választmá-

nyi tagja, az Internationale Kriminalistische Vereinigung, a 

Société de la législation comparée tagja, a Magyar Jogi 

Szemle h. főszerkesztője, a Büntetőjog Tára felelős szer-

kesztője, a Közigazgatási Törvénytár és az egyetemes 

Döntvényifáir szerkesztője* A magyar büntető perjogiból ma-

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

Budapest, I., Budafoki-út 17. III/5. . , 

SCHNELLER KÁROLY, az államtudományok doktora, a 

miskolci jogakadémián a közgazdaságtan, pénzügytan és 

statisztika ny. r. tanára, a Magyar Statisztikai Társaság 

választott tagja, a Magyar Társadalomtudományi Társulat 

választmányi tagja, -a Magyar Közgazdasági Társulat ren-

des tagja, a-Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választ-, 

mányi tagja és társadalomtudományi szakosztályának vá-

lasztott rendes tagja stb. A statisztikából magántanárrá ké-

pesíttetett 1922. évi június hó 25-én. . Lakik: Miskolcon, 

Lévay József-utca 47-. . 

Báró PETRICHEVICH-HORVÁTH EMIL, a jog- és állam-

tudományok doktora, a m. kir.. népjóléti és munkaügyi mi-

nisztérium nyugalmazott államtitkára, a II. fizetési osztály 

jellegével,.a Ferencz Józisief-reind csillagos középkereszté-

nek tulajdonosa, Kispest r. t. város díszpolgára, köz- és 

váltóügyvéd, a politikai tudomány történetéből egyetemi 

magántanárrá képesíttetett 1925. évi április hó 29-én. La-

kik: Budapest, II., Margit-rakpart 44. sz. 
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SZTEHLÓ ZOLTÁN, a jog- és államtudományok doktora, 

oki. ügyvéd, a miskolci ág. h. ev. jogakadémia ny. r. ta-

nára, a III. oszt. hadiékítményes katonai érdemkereszt (a 

kardokkal), az ezüst Signum Laudis, a bronz Signum Lau-

dis (a kardokkal) és a Károly csapatkereszt tulajdonosa, a 

római jogtörténetből egyetemi magántanárrá képesíttetett 

1925. évi május hó 20-án. Lakaik: Miskolc, Mindszent-w. 22. 

PAPP ANTAL, az államtudományok doktora, pénzügy-

miniszteri h. államtitkár, az államszámviteltanbői egyetemi 

magántanárrá képesíttetett 1925. évi december hó 21-én. 

Lakik: Budapest, V., Wekerle Sándor-utca 8. sz. 

HORVÁTH BARNA, a jogtudoi'nányok doktora, közala-

pítványi kir. ügyész, a jogbölcseletből egyetemi magán-

tanárrá képesíttetett 1926. évi január hó 15-én. Lakik: 

Budapest, II., Toldy Ferenc-utca 20. sz. 

KOVRIG BÉLA, a jog- és államtudományok doktora, 

az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatója, az el-

ismert vállalati nyugdíjpénztárakat ellenőrző miniszteri 

megbízott,-a Magyar Társadalompolitikai Társaság titkára, 

a Társadalombiztosító Közlöny szerkesztője, a „Közgazda-

ságtan, különös tekintettel a közgazdasági politikára" című 

tárgykörből egyetemi magántanárrá képesíttetett 1926. 

évi május hó 20-án. Lakik: Budapest, II., Passaréti-út 17. 

RÉTHEY FERENC, jog- és államtudor, a római jogból 

egyetemi magántanárrá képesíttetett 1912. május hó 20-án, 

az elvesztett venia legendiét 1927. december hó 20-án nyerte 

vissza. Lakik: Sashalom, Pest-megye. 

Ifj. kövesdi BOÉR-ELEK, az államtudományoknak sub 

auspiciis Qubernatoris felavatott tudora, a „Közgazdaság-

tan elmélete" című tárgykörből egyetemi magántanárrá 

Iképesíttetelt 1929. évi június hó 7-én. Lakik: -Kecskemét, 

Jogaikíadémia. 

Előadók: 

VINCZI KÁROLY, az államtudományok doktora, egye-

temi titkár, a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem 

Barátai Egyesülete Jog- és Társadalomtudományi Szak-

osztályának, a szegedi ref. Egyházközség presbyteriumá-

nak jegyzője, a „Kitartás" Egyetemi Atlétikai Club ifj. el-
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nöke, a Magyar Atlétikai Szövetség déli kerületének és a 

Magyar Labdarugók Szövetsége déli alszövetségének alel-

nöke, a Magyar Társadalomtudományi Társulat rendes 

tagja, az államszámviteltan előadója, a román nyelv 

Iectora. Az államszámviteltan előadásával megbízatott 

1921. évi október hó 26-án. Lakik: Szeged, Attila-utca 6. 

TÓBIÁS LÁSZLÓ, m. kir. felsőipariskolai rendes tanár, 

a „Fejezetek az építészet köréből" című speciálkollégium 

megbízott előadója. 
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II. Orvostudományi kar. 

Dékán és elnök: 

Dr. HAINISS ELEMÉR ny. r. tanár. 

Prodékán: 

Dr. SZABÓ JÓZSEF ny. r. tanár, t 1929. V I I . 5. 

Kiérdemesült tanárok: 

DAVIDA LEÓ (boldogi), orvos-sebészdoktor, szülész-
mester, a leíró- és tájbonctan ny. r. tanára, a leíró- és táj-

bonctani intézet és múzeum igazgatója, az orvosi karnak az 

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

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

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

tanárrá kineveztetett 1882. július hó 12-én. Nyugalomba 

vonult 1922-ben. Lakik: Budapest, VI., Rózsa-utca 78. 

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

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

érdemjel tiszti keresztjének tulajdonosa, Hódmezővásárhely 

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

lész- és szemészmester, a heidelbergi Ophthálmologísche 

Oesellschaft tagja, az Országos Orvosszövetség kolozsvári 

fiókjának volt elnöke, az Orsz. Közegészségi Tanácsnak 

és a tiszti orvosi vizsgáló bizottságnak tagja, a szemészet 

nyilv.. rendes tanára, a szemészeti klinika igazgatója, az 

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

tanévben volt prodékánja. Nyilv. r. tanárrá kineveztetett 

1909. április 23-án (42.719. m. r.). Nyugalomba vonult 

1924-ben. Lakik: Budapest, I., Bors-utca 18. 
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LŐTE JÓZSEF (illyefalvi), egyetemes orvosdoktor, 

a Budapesti Kir, Orvosegyesület lev.-, a Magyarországi 

Gyógyszerészegyesiilet, az Egyetemi Kör és a Kolozsvári 

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

r. tanára, a tiszti orvosi és törvényszéki orvosi vizsgáló 

bizottság tagja, a gyógyszerészgyakornok vizsgáló bizott-

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

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

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

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

volt rektora, 1902/3. tanévben volt prorektora. Nyilv. rkív. 

tanárrá kineveztetett 18.90. nov. 12-én; ny. r. tanárrá 1893. 

január 30-án. Lakik: Szeged, Zerge-utca 19. II. e. 

Nyilvános rendes tanárok: 

JANCSÓ MIKLÓS, egyetemes orvostudor, a belgyógyá-

szat nyilv. r. tanára, a belgyógyászati'klinika igazgatója. 

Nyilv. r. tanárrá kineveztetett 1911. szept. 23-án (113.846. 

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

VIDAKOVITS KAMILL, egyetemes orvostudor, 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, Szentháromság-u. 14. 

ISSEKUTZ BÉLA (erzsébetvárosi), egyetemes orvostu-

dor, a gyógyszertan ny. r„ a gyógyszerismeret helyet-

tes tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója, az orvosi 

karnak 1925/26. és 1926/27. tanévben - volt dékánja, az 

1927/28. tanév I. felében volt prodékánja, II. felében rectora. 

Nyilv. rkív.. tanárrá kineveztetett 1919.. febv. 4-én, nyilv.1 

rendes tanárrá: 1921. aug. 4-én (140.569/1921. IV. sz. m. i\). 

Az országos Ösztöndíjtanács tagja; a Felsőoktatásügyi 

Egyesület választmányi tagja. A „Deutsche Hiarmakolo-

gische Qesellsehaft" tagja.: Lakik: Szeged, : Kálvária-tér 

5/b. sz. 

VERESS ELEMÉR, egyetemes orvostudor, az élettan ny. 

r. tanára, az élettani intézet igazgatója, az orvosi karnak az 

1924/25. tanévben volt dékánja, az 1925/26. tanévben és az 

1927/28. tanév II. felében prodékánja; a szegedi Csaba baj-
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társi egyesület, a szegfedi képzőművészeti társulat alel-

nöke. A kolozsvári m. kir. Ferencz József-Tudományegye-

temhez 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. 

Ferenc? József Tudományegyetemhez ny r. tanárrá-újból 

kineveztetett 1921. aug. 27-én (150.456/1921. IV. sz. m. r.). 

Lakik: Szeged, Kálvária-tér 5/b. sz. 

DAVIDA JENŐ, egyetemes orvostudor, a leíró- és táj-

bonctan ny. r. tanára, a szövet- és fejlődéstan h. tanára, 

a bonctani intézet igazgatója, a szövet- és fejlődéstani 

intézet h.. igazgatója. Nyilv. rendes tanárrá kineveztetett 

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

Szeged, Tábor-u. 3. Meghalt 1929. március 25-én. 

SZABÓ JÓZSEF, egyetemes orvostudor, az elme- és 

ideggyógyászat ny. r. tanára, az elme és ideggyógyászati 

klinika igazgatója. Nyilv. rendes tanárrá kineveztetett 1922. 

aug. 10-én (111.916/1922. IV. sz. m. r.). Lakik: Szeged, Al-

földi-utca 8. Meghalt 1929. július 5-én. 

POÓR FERENC, egyetemes orvosdoktor, a bőr- és 

nemikórtan ny, r. tanára, a bőr- és nemi klinika igazga-

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

hadiérdemkereszt tulajdonosa, a Szt. István Akadémia, 

a Budapesti Kir. Orvosegyesület, a Deutsche Dermatolo-

gische Qesellschaft r. tagja, a Szegedi Orvosok Szövetsége 

elnöke, a Magyar Deirrnatologiai Társaság alelnöke, a Szé-

kesfővárosi Szt. István közikórház v. főorvosa. Ny. r. tanár-

rá kineveztetett 1923. május 28-án (69.591/923. IV.). Lakik: 

Szeged, Deák Ferenc-utca 4. sz. 

HAINISS ELEMÉR, egyetemes orvostudor, a Deutsche 

Qesellschaft •für. Kinderheilkunde rendes, a Magyar 

Gyermekorvos Társaság Igazgató Tanácsának tagja, a 

gyermekgyógyászat ny. r. tanára, a gyermekklinika igaz-

gatója, e. i. dékán. (Kin. 56.575/924.) Lakik: Szeged, Ko-

rona-utca 15. 

JANKOVICH LÁSZLÓ, egyetemes orvostudor, a tör-

vényszéki orvostani intézet igazgatója, a törvényszéki 

orvostan nyilv. rendes tanára, e. i. jegyző. Kineveztetett 

1925. szept. 1. (17.181/925. IV.) Lakik: Szeged, Kossuth 

Lajos-sugárút 9. sz. 
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DITRÓI GÁBOR, egyetemes orvostudor, a szemészet 

ny. r. tanára, a szemklinika igazgatója. (Ny, r. tanárrá ki-

neveztetett 93.101/924. nov. 24.) Lakik: Szeged, Vitéz-u. 28. 

BERECZ JÁNOS, egyetemes orvostudor, a szülészet és 

nőgyógyászat ny. r. tanára, az egyetemi szülészeti és nő-

gyógyászati klinika igazgatója; a Magyar Nőorvosok Tár-

sasága Igazgató Tanácsának tagja, a Stefánia anya- és 

csecsemővédő egyesület szegedi fiókjának társelnöke. Nyil-

vános rendes tanárrá kineveztetett 1927. okt. 11-én. (77.925. 

IV. ü. o. sz. m. r.) Lakik: Szeged, Fodor-utca 9. 

DARÁNYI GYULA, egyetemes orvostudor, a közegész-

ségtan ny. r. tanára, a közegészségtani intézet igazgatója. 

Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1928. szept. 

63.599/928. IV. ti. o. vkm.'sz.) Lakik: Kálvária-tér 5/b. sz. 

JENEY ENDRE egyetemes orvostudor, az általános kór-

és gyóigytain egyet. ny. r. tanára, az általiáincs . .•kór-, • és 

gyógytani intézet Igazgatója. Nyilvános rendes tanárrá ki-

neveztetett 1928. szept. 63.600/928. IV. ii.-o. vkm. sz. La-

kik: Bocskay-utca. ' 

•SZENT-GYÖRGYI ALBERT egyetemes orvostudor, az 

orvosi vegytan hy. r. tanára, az orvosi vegytani intézet 

igazgatója. Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1928; 

okt. 1. 73.793/928. IV, ü. o. vkm. sz. Szabadságon. 

BALÓ JÓZSEF, egyetemes orvostudor, a kórbonctan és 

kórszövettani Mézet igazgatója. Két ízben volt RocikefeKer 

felloim aiz Egyesült Államokban: és Európában:. A Deufedié 

Patiliologisclie Gesellsoh'aft tagija; A Budapesti Székesfővárosi 

Szent István-kórház volt főorvosa. A budápesti Pázmány 

Péter Tudományegyetemen' a „Kórbonctani diagnostica" 

magántanára. A Budapesti kir. Orvosegyesület tagja és 

volt titkára. Az Országos Stefánia Szövetség Budapesti 

Központéi Laboratórhimáma'k volt Vezetője. Az újpesti gróf 

' Károlyi-kórház volt főorvosa. Az orvosi továbbképző bizott-

ságnak amerikai orvosok tanulmányi vezetésére alakult 

albizottságnak volt főtitkára. A Magyar Orvosok és Ter-

mészetvizsgálók állandó központi választmányának volt tit-

kára A m. kir. Féretocz '• József-Tudományegyetem Gróf 

Klebelsberg könyvtárának vezetője. Nyilvános rk.. tanárrá 

kineveztetett 1928. febr. 21-én. (16.033/928. IV, u. o. vkm. 

sz.) Lakik: Széchenyi-tér 2/a. 
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Címzetes rendkívüli tanár: 

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

keringési szervek kór- és gyógytanának magáintanára, 

a belgyógyászati klinika adjunctusa. Lakik: Kálvária-

tér 5/b. sz. 

Magánfanárok: 

HANASIEWITZ OSZKÁR, egyetemes orvosdoktor, vezér-
tanácsnok orvos, a „Hadi sebészet" magántanára..Lakik: 
Budapest, I., Magyarári-út 15. 

DÁVID LAJOS, oki, gyógysz., gyógyszerészdoktor, 

e. m. tanár, egy. gyógyszerész, a gyógyszertár vezetője, 

a berlini „Deutsohe cihemische. Qesellsohaft", az „American 

ctemical Soeiety" és a „Magyar Qyógyszarésztudományi 

Társaság" tagja. Lakik: Kálvária-tér 5/b. sz. 

ZACHER PÁL, egyetemes orvosdoktor, a kórszövettan 

magántanára, Qyőr, közkórház. 

QENERSICH ANTAL, egyetemes orvosdoktor, „ A has-

űri sebészet" magántanára, a hódmezővásárhelyi városi 

közkórház igazgatója. Lakik: Hódmezővásárhely. 

KOVÁCS ÖDÖN, egyetemes orvosdoktor, „A cse-

csemők betegségei kór- és gyógytanának" magántanára, a 

szegedi m. kir. áll. gyermekmenhely igazgatója. Lakik: 

Szeged, Tisza Lajos-körút 10. sz. 

NYIRŐ QYULA, egyet, orvosdoktor, , Az elmekórtani 

diagnostika" magántanára, főorvos a budapesti Lipótmezei 

. Állami Elmegyógyító Intézetben, Lakik: ugyanott. 

KUNCZ ANDOR, egyet, orvosdoktor, „A nőgyógyá-

szati vizsgálási módszerek" magántanára, adjunctus a női 

klinikán. Lakik: Fodor-ii. 9. 

STIEF SÁNDOR, egyet, orvosdoktor, „Az ideggyó-

gyászati diagnostika" magántanára, tanársegéd az ideg-

klinikán. Lakik: Horthy Miklós-utca 12. 

'ENGEL RUDOLF, egyet, orvosdoktor, „ A belgyó-

gyászati functionalis diagnostika" magántanára, tanársegéd 

£t belgyógyászati klinikán. Lakik: Szentmihály-utca 9, sz. 

HEINER LAJOS, egyetemes orvosdoktor, „A nemi-

betegségek kór- és gyógytana" magántanára. Lakik: Sze-

ged, Mérey-utca 7/c. 
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Vitéz BERDE KAROLY, egyetemes . orvosdoktor, „A 

bőrfertőző betegségei" magántanára, adjunctus a bőr- és 

nemikórtani klinikán. Lakik: Dáni-utca 7. " 

BURQER KÁROLY, egyetemes orvosdoktor, „A szü-

lészeti műtéttan" magántanára. Szabadságon. 

KOVÁTS FERENC, egyetemes orvosdoktor, a „Tüdő-

gümőkór kór- és gyógytana" magántanára, a Társadalom-

biztosító Intézet főorvosa, a tüdőbeteggondozó intézet ve-

zetője. Lakik: Szeged, Margit-utca 12. 

WALTNER KÁROLY, egyet, orvosdoktori a csecsemő-

kori alkati és. anyagcsere betegségek magántanára, c. ad-

junctus a gyermekklinikán. Lakik: Erzsébet Rakpart 18. 

LUKÁCS JÓZSEF, egyetemes orvosdoktor, a „csecsemő 

és-gyermekkori betegségek semiotikája" magántanára, ta-

nársegéd a gyermekklinikán. Lakik: Erzsébet Rakpart 18. 

KOVÁCS KÁLMÁN, egyetemes orvosdoktor, a „belgyó-

gyászati megbetegedések röntgendiagnosztikája és rönt-

gentherápiája" magántanára. Szeged város közkórházának 

főorvosa. Lakik: Tisza Lajos-körút 22. 

TREER-JÓZSEF,, egyetemes orvosdoktor, a „fül-, orr-

gégebetegségek diagnosztikája" magántanára, tanárse-

géd a sebészeti klinikán. (Orr-, torok, gége-, fül szakorvosi 

rendelő vezetője.) Lakik: Bocskay-u. 

Adjunctusok: 

-PURJESZ BÉLA, .egyet, orvosdoktor, adjunctus a bel-

gyógyászati. klinikán. L. a c. ikív. tanároknál. 

KUNCZ ANDOR, egyetemes orvosdoktor, adjunctus a 

nőgyógyászati klinikán. L.. a magántanároknál. , . 

TUKATS SÁNDOR, oki, gyógyszerész, gyógyszerész-

doktor, ad'junctuis agyógyszerismereti intézetnéh • 

Vitéz BERDE KÁROLY, egyetemes orvosdoktor, ad-

junctus a bőr- és nemibeteg klinikán. L. a magántanároknál. 

STIEF SÁNDOR, egyetemes orvosdoktor, adjunctus az 

ideg- és elmegyógyászati klinikán. L. a magántanároknál. 

WALTNER KÁROLY, egyetemes orvosdoktor, c. adjunc-

tus, a gyermekgyógyászati klinikán. L. a magántanároknál. 
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Gyógyszertári vegyész: 

BARY ZSIGMOND, oki. gyógyszerész, gyógyszerész-

doktor, vegyész az egyetemi gyógyszertárnál. Lakik: Ti-

sza Lajos-kőrút 6, 
Tanársegédek: 

ASZALÓS JÁNOS, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd 

a törvényszéki, orvostani intézetben. 

BERECZKY KLÁRA, oki. gyógyszerész, tanársegéd az 

egyetemi gyógyszertárban. 

BERKESSY LÁSZLÓ, egyetemes orvosdoktor, tanárse-

géd a belgyógyászati klinikán. 

CSINÁDY JENŐ, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd az 

élettani intézetben. 

ENGEL RUDOLF, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd a 

belgyógyászati klinikán. L. a magántanároknál. 

FEJÉR GYULA, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd a 

szemészeti klinikán. 

FILEP ALADÁR, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd a 

szülészeti és nőgyógyászati klinikán. 

GELLÉRT ALBERT, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd 

a leíró- és tájbonctani intézetben. 

„GÖLLNER LAJOS, egyetemes orvosdoktor, fogászati 

szakorvos, vezető tanársegéd a stomatológiai rendelő inté-

zetben. 

GÖZSY BÉLA, oki. gyógyszerész, tanársegéd a köz-

egészségtani irjtézetben. 

HORNYÁNSZKY KÁROLY, egyetemes orvosdoktor, ta-

nársegéd a bőrgyógyászati klinikán. 

IVANOVITS GYÖRGY, egyetemes orvosdoktor, tanárse-

géd a közegészségtani intézetnél. 

Ifj. JANCSÓ MIKLÓS, szig. orvos, mb. tanársegéd a 

gyógyszertani intézetben. 

KÁLLÓ ANTAL, egyetemes orvosdoktor, oki. törvény-

széki orvosszakértő, Szeged városi közkórház tb. főorvosa, 

a szegedi áll. gyermekmenhely prospectora, tanársegéd a 

kórbonctani és kórszövettani intézetnél. 

KUP GYULA, egyet, orvosdoktor, tanársegéd a kórb. 

és kórszöv. intézetnél. 
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KÜHBACHER FERENC, egyetemes orvosdoktor, tanár-

segéd a szülészeti és nőgyógyászati klinikán. 

LEINZINGER MÁRIA, oki. gyógyszerész, gyógyszerész-

doktor, tanársegéd a gyógyszerismereti intézetben. 

LUKÁCS JÓZSEF, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd 

a gyermekgyógyászati klinikán. 

MAROS TIBOR, oki. gyógyszerész, gyógyszerészdok-

tor, szigorlóorvos, tanársegéd az orvosi, vegytani intézetben. 

MÉSZÁROS QÁBOR, egyetemes orvosdoktor, tanárse-

géd a szülészeti és nőgyógyászati klinikán. 

. MOLNÁR JÓZSEF, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd 

a szülészeti és nőgyógyászati klinikán (a Röntgen, labora-

tórium vezetője). 

NÓVÁK ISTVÁN, oki. gyógyszerész, tanársegéd az 

egyetemi gyógyszertárnál. -

REJTŐ KÁLMÁN, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd a 

bőr- és nemibeteg klinikán. 

SÓFALVY IDA, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd az 

orvosi vegytani intézetnél. 

SZABÓ DÉNES, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd a 

leíró és tájbonctani intézetnél. 

SZÁSZ SÁNDOR, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd a 

szemészeti klinikán. 

VECSERNYÉS ANDRÁS egyetemes orvosdoktor, oki, mű-

tőorvos, tanársegéd a sebészeti klinikán. 

TANKA DEZSŐ, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd az 

ideg- és elmegyógyászati klinikán. 

TOKAY LÁSZLÓ, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd 

az ideg- és elmegyógyászati klinikán. 

TÓTH JÓZSEF egyetemes orvosdoktor, oki. műtőorvos, 

tanársegéd a sebészeti klinikán. • 

TREER JÓZSEF, egyetemes orvosdoktor, oki. műtő-

orvos, tanársegéd a sebészeti klinikán (orr-torok-gége-fül 

szakorvosi rendelő vezetője.) L. a magántanároknál. 

TRÓJÁN EMIL, egyetemes orvosdoktor, oki. műtő-

orvos, tanársegéd a sebészeti klinikán; 

Vitéz VARGA LAJOS, egyetemes orvosdoktor, tanár-

segéd a belgyógyászati klinikán. 
- VERESS MIKLÓS, egyetemes orvosdoktor, tanársegéd 

, a szövet- és fejlődéstani intézetnél. 



47 

WALTNER KÁROLY, egyetemes orvosdoktor c. adjunk-

tus, tanársegéd a gyermekgyógyászati klinikán. L. a ma-

gántanároknál. 

VIETORISZ KÁLMÁN, egyetemes orvosdoktor, tanárse-

géd az ált. kór- és gyógytani intézetnél. 

Díjas gyakornokok: 

AJTAY QYULA. egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

belgyógyászati klinikán. 

ÁRVA JÓZSEF, egyetemes orvosdoktor, műtőorvos, 

gyakornok a sebészeti klinikán. 

BACSICH PÁL, szig. orvos, gyakornok a szövet- és 

fejlődéstani intézetben. 

BARÁZS QYULA, szig. orvos, gyakornok a leíró és 

tájbonctani intézetben. 

Dr. TANKA DEZSŐNÉ szül. BOJÁKY ILONA, szigorló or-

„vos, gyakornok az ideg- és elmegyógyászati klinikán. 

BOTZ ELEK, szig. orvos, gyakornok a gyógyszertani 

Intézetben. 

BÖHM SÁNDOR, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

szülészeti és. nőgyógyászati klinikán. 

DIRNER ZOLTÁN, egyetemes orvosdoktor, gyakornok 

a gyógyszerismereti intézetben. 

DUBRAUSZICY VIKTOR, szig. orvos, gyakornok a kór-

bonctani és kórszövettani intézetnél. 

FALTA LÁSZLÓ, egyetemes orvosdoktor, oki. műtő-

orvos, gyakornok a sebészeti klinikán. 

FÖRGETEG JÁNOS, egyetemes orvosdoktor, gyakor-

nok a sebészeti klinikán. 

QERLEY FERENC, szigorló orvos, gyak. a kórb. és kór-

szöv. intézetben. 

INCZE GYULA, szig. orvos, gyakornok a törvényszéki 

orvostani intézetben. 

INCZE KLÁRA, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

szemészeti klinikán. 

Joó BÉLA, egyetemes orvosdoktor, gyakornok az 

ideg- és elmegyógyászati klinikán. 

KOLB ENDRE, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

bőrgyógyászati klinikán. 
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LOVÁSZ TIBOR, orvostanhallgató, .gyakornok az or-

vosi vegytani intézetnél. 

GELLÉRTNÉ MARI ÁGNES, egyetemes orvosdoktor, 

gyakornok a szövettani intézetben. 

MIKLÓS ISTVÁN, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

stomatológiai rendelő intézetben. 

WALTNERNÉ MOGÁN KLÁRA, egyetemes orvosdoktor, 

gyakornok a gyermekgyógyászati klinikán. 

TÖMÖRKÉNYNÉ NAGY ILONA, egyetemes orvosdoktor, 

gyakornok a bőrgyógyászati klinikán. 

NAGY MÁRIA, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

szemészeti klinikán. 

NAGY MÁRTON, szig. orvos, gyakornok a kórtani in-

tézetnél. 

NYÁRY ANDRÁS, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

gyógyszertani intézetben. 

PAVKOVITS BUGARSZKY GYÖRGY, egyetemes orvos-

doktor, gyakornok a szemészeti klinikán. 

PÉTERFFY GUSZTÁV, egyetemes orvosdoktor, gyakor-

/ nok a közegészségtani intézetnél. . . 

RADVÁNYI GÉZA, egyetemes orvosdoktor, gyakornok 

a belgyógyászati klinikán. . • 

BERKESYNÉ SIMON IRÉN, egyet, orvosdoktor, gyakor-

nok a belgyógyászati, klinikán. 

SCHNEIDER LAJOS, szigorló orvos, gyakornok", az or-

vosi vegytani intézetben. 

VUKÁN FERENC, egyetemes orvosdoktor, oki. műtő-

orvos, gyakornok a sebészeti klinikán. 

J ZEYK DOMOKOS, szig. orvos, gyakornok az élettani 

intézetben. 
ZSULYEVICH ISTVÁN, egyet, orvosdoktor, gyakornok 

a sebészeti klinikán. 

Díjtalan gyakornokok: 

AMBRUS PÁL, orvostanhallgató, gyakornok az orvosi 
' vegytani intézetben, 

_ ; ARMENTANÓ LAJOS, egyetemes orvosdoktor, gyakor-
nok a belgyógyászati klinikán. 
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BAKAY GYÖRGY, egyetemes orvosdoktor, gyakornok 

a sebészeti klinikán. 

BEDNÁR ILONA, szig. orvos, gyakornok a gyógyszer-

tani intézetben. 

BRUCHTER ALBERT, egyetemes orvosdoktor, gyakor-

nok a törvényszéki orvostani intézetnél. 

BRUSZ GYULA, oth., gyakornok a bonctani intézetnél. 

CSABAI BÉLA, oth., gyakornok a bonctani intézetben. 

CSIKY LÁSZLÓ, oth., gyakornok az élettani intézetben. 

Csúcs SÁNDOR, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

bőrgyógyászati klinikán. 

DELRL FERENC, egyet, orvosdoktor, gyakornok a 

szülészeti és nőgyógyászati klinikán. 

DENK JÓZSEF, oth,, gyakornok a bonctani intézetben. 

DOBAY BÉLA, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

szülészeti és nőgyógyászati klinikán. 

DVORCSÁK PIROSKA, egyetemes orvosdoktor, gyakor-

nok a gyermekgyógyászati klinikán. 

FAZEKAS GYULA, oth., gyakornok a törvényszéki or-

vostani intézetben. 

FEHÉR LAJOS, egyet, orvosdoktor, gyakornok a sze-

mészeti klinikán, 

FRANKEL LAURA, oth., gyakornok a kórbonctani in-

tézetben. 

GÁLL SÁNDOR, szigorló orvos, gyakornok az ált. kór-

és gyógytani- intézetben. 

GOTTWALD LÁSZLÓ, szig. orvos, gyakornok a bonc-

tani intézetben. 

GOSZTONYI KÁZMÉR, gyógysz. hallgató, gyakornok a 

gyógyszerismereti intézetben. 

GYŐRY ALBERT, egyetemes orvosdoktor, gyakornok 

az ideg- és elmegyógyászati klinikán. 

GYŐRY GYULA, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

gyógyszertani intézetben. 

HERZSENYÁK MIHÁLY, oth., gyakornok a közegészség-

tani intézetben. -

HORVÁTH KLÁRA, egyetemes orvosdoktor, gyakornok 

a belgyógyászati klinikán. 
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/-•• JÓJÁRT JÓZSEF, egyetemes orvosdoktor, gyakornok 

a gyermekgyógyászati klinikán. 
/ KARY ISTVÁN, oth., gyakornok a kórtani intézetben. 

/ KLAZSIK IMRE, egyetemes orvosdoktor,, gyakornok a 

szülészeti klinikán. 

/. KNÉZY JENŐ, szig. orvos, gyakornok a gyógyszertani 

intézetben. 

KÓSA SÁNDOR, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

szülészeti klinikán. 

KÓCZÁN ILONA, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

stomatologiai rendelő intézetben. 

KLUQ MÁRIA • MARGIT, egyetemes orvosdoktor, gya-

kornok a stomatologiai rendelő intézetben. 

( KULITZY GÉZA, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

szülészeti klinikán. 

,V LAJOS SÁNDOR, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

belgyógyászati klinikán. 

Y LISZKA IRÉN, egyetemes orvosdoktor,'' gyakornok a 

gyermekgyógyászati klinikán. 

/ MAGYAR KÁROLY, egyetemes orvosdoktor, gyakornok 

a/gyermekgyógyászati klinikán. 

MÁYER DEZSŐ, orvostanhallgató, gyakornok az élet-

tani intézetben. 

. MIKLÓS ZOLTÁN, gyógyszerész hallgató, gyakornok 

azt egyetemi gyógyszertárnál. 

MLINARICS JÓZSEF, egyetemes orvosdoktor, gyakor-

nok a szülészeti klinikán. . 

MÓRICZ DÉNES, egyetemes orvosdoktor, gyakornok a 

gyermekgyógyászati klinikán. 

NEMECSKAY TIVADAR, egyetemes orvosdoktor, gyakor-

nok a szülészeti klinikán. 

NÓVÁK ERNŐ, gyógyszerészhallgató, g'yakornok az 
egyetemi gyógyszertárnál. 

PRAZNOVSZKY GYULA, egyetemes orvosdoktor, gya-
kornok a kórbonctani intézetben. 

, POLGÁR ARANKA, szig. orvos, gyakornok a közegész-
ségtani intézetben. • 

STERN ELEONORA, szigorló orvos, gyakornok, az ideg-
es elmegyógyászati klinikán. 
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STINQLY ZSIGMOND, egyetemes orvosdoktor, gyakor-

nok a szülészeti klinikán. 

STRÓBL FERENC, egyetemes orvosdoktor, gyakornok 

a szülészeti klinikán. 

DEÁKNÉ. SZABÓ VIOLA, egyetemes orvosdoktor, gya-

kornok a stomatologiai rendelő intézetben. 

SZERDAHELYI LÁSZLÓ, gyógyszerészhallgató, gyakor- . 

nok az egyetemi gyógyszertárnál. 

VADAS KLÁRA, oth., gyakornok a bonctani intézetben. 

VARGA ISTVÁN, szig. orvos, gyakornok a gyógyszer-

tani intézetben. 

VÁRADY LAJOS, gyógyszerészhallgató, gyakornok az 

egyetemi gyógyszertárnál. 

. VÁRADY KÁROLY, szig. orvos, gyakornok a gyógy-

szertani intézetben. 
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IIL Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar. 

Dékán és elnök: 

Dr. MÉSZÖLY GEDEON, ny. r. tanár. 

Prodékán: 

Dr. HOROER ANTAL, ny. r. tanár. 

Kiérdemesült tanárok: 

MOLDOVÁN GERGELY, tiszt, bölcsészetdoktor, a ro-

mán nyelv és irodalom ny. r. tanára, a bölcsészet-, nyelv-

és történettudományi karnak az 1892/93. és 1902/3. tan-

évben dékánja, 1893/4. és 1903/4. tanévben prodé-kánja, az 

egyetemnek 1906/7-ben reetora és 1907/8-ban prorectora, 

ny. r. tanár 1886. június 16. óta. Nyugalomba vonult 1921-

ben. Lakik: Kolozsvárt, Széchenyi-tér1 14. sz. 

SCHNELLER ISTVÁN, tiszt, bölcsészetdoktor, a nevelés-

tan ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság 

s az Orsz. Közokt. Tanács tagja, a Magyar Tud. Akadémia 

lev. tagja, a Pestalozzi Társaság tiszteletbeli tagja, a. böl-

csészet-, nyelv- és történettudományi karnak 1898/9. és 

1908/9. tanévben dékánja, 1899/900. és 1909/10. tanévben 

prodékánja, az egyetemnek 1919/20-ban reetora és 1920/21-

ben prorectora. Ny. r. tanár 1894. december 30. óta. Nyu-

galomba vonult 1923-ban. Lakik: Budapesten, II., Bat-

thyány-utca 26. szám. 

CSENGERY JÁNOS, bölcsészetdoktor, a classica-philolo-

gia nyug. ny. r. tanára, a La Fontaine-Társaság 

elnöke, a Humanisztikus Gymnasium hívei Egyesü-

letének egyik elnöke, a Magyar Tudományos Aka-
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démia rendes tagja, a Kisfaludy Társaság, a Goe-

the-Társaság, a szegedi Dugonics-Társaság igazgató-

sági és a Mikes irodalmi Társaság rendes tagja, a M. Pae-

dagogiai Társaság rendes, a Philologiai Társaság és 

a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja, 

a városi Szinügyi bizottság meghívott tagja, a Kül-

ügyi Társaság művészeti és irodalmi osztályának tagja, 

a németországi Gymnasial-Verein tagja, a bölcsészet-, 

nyelv- és történettudományi karnak az 1900/1., 1909/10. 

és 1921/22. tanévben dékánja, 1901/2., 1910/11. és 1922/23. 

tanévben prodékánja, 1924/25. tanévben reetora, 1925/26-

ban prorektora. Ny. r. tanár 1896. január 14 óta. Nyuga-

lomba vonult 1927. augusztus 31-ével. Lakik: Szeged, Zer-

ge-utca 19. I. em. 5. 

Nyilvános rendes tanárok: 

SZÁDECZKY KARDOSS LAJOS, bölcsészetdoktor, a ma-

gyar történelem ny. r. tanára, a magyar történelem segéd-

tudományainak előadására jogosított tanár, az Orsz. Kö-

zépiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a szegedi 

Középiskolai Tanárképző Intézet tanára, volt ország-

gyűlési naplószerkesztő, majd nemzetgyűlési képviselő, 

a török Osmanie-rend lovagja, a Magyar Tud. Aka-

démia rendes, a Történelmi és Hadtörténelmi Bizott-

ságok, a lengyel Tudományos Akadémia kültagja, 

a Magyar Történelmi Társulatnak választmányi és ala-

pító tagja, a Protestáns Irodalmi Társaság, az Er-

délyi Irodalmi Társaság, a marosvásárhelyi Kemény 

Zsigmond Társaság rendes tagja, a Hunyadvármégyei 

Történelmi és Régészeti Társulat tiszteletbeli tagja, 

az Erdélyi Kárpát-Egylet v. alelnöke, a budapesti Lengyel 

Magyar Egyesület t. elnöke, a vilnai tudományos társulat 

t. tagja, a budapesti Magyar-Lengyel Ifjúsági Egylet el-

nöke, a M. Nemzeti Szövetség, a Revíziós Liga, a Bala-

toni Szövetség választmányi, a Külügyi Társaság, a Szé-

kely-egylet, a szegedi Dugonics Társaság r. tagja stb., a 

bölcsészet-, nyelv^ és történettudományi karnak 1895/6. és 

1906/7. tanévben dékánja, az 1896/7. és 1907/8. tanévben 
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prodékánja, az egyetemnek-1910/11-ben rektora és 1911/12-

ben prorektora. Ny. r. tanár 1891. augusztus 12. óta. La-

kik: Budapesten V. Báthory-utca 24. sz. Szegeden: Báró 

Jósika-utca 31. sz. Nyáron Balatonalmádin („Kolozsvár"-

villa). • ' ' 

DÉZSI LAJOS, bölcsészetdoktor, a magyar irodalom-

történet ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló 

Bizottság, a Könyvtári Bizottság tagja, a szegedi Közép-

isk. Tanárképző-intézet tanára és igazgató-tanácsosa, a 

Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyik alelnöke, a M. 

Tud. Akadémia rendes tagja, Irodalomtörténeti és Nyelv-

emléktári Bizottságának tagja, a Philologiai Társaság, 

a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Törté-

nelmi Társulat, a Magyar Bibliofil Társaság, a Prot. Iro-

dalmi Társaság, a Magyar Heraldikái és Genealógiai 

Társaság igazgató-választmányi tagja, az Erdélyi Irodalmi 

Társaság r. tagja, a szegedi Dugonics Társaság igazgató-

sági tagja, az esztergomi Balassa Bálint Irodalmi Társa-

ság tb. tagja, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar-

nak 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, tan,-

évben prorectora és az 1928/29. tanévben rectora. Ny. r. 

tanár 1906. augusztus 22. óta. Lakik: Szegeden, Horthy 

Miklós-utca 7. sz. 

SCHMIDT HENRIK, bölcsészetdoktor, a német nyelv- és 

irodalom ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-

bizottság 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 pro-

dékánja. Ny. r. tanár 1911. augusztus, 6. óta. Lakik: Új-

szeged, Népkertsor 17. sz. 

ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a magyar műve-

lődéstörténelem ny. r. tanára, az Orsz. Középiskolai Tanár-

vizsgáló Bizottság tagja, a szegedi Középisk. Tanárképző 

Intézet tanára, a pannonhalmi Szent Benedek-rend tagja, 

a M. Tud. Akadémia levelező-, a Szent István Akadémia 
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rendes tagja, a Magyar Történelmi Társulat és Szent Ist-

ván Társulat igazgató-választmányának és a Kath. Tanár-

egyesület igazgató-tanácsának tagja, a bölcsészet-, nyelv-

és történettudományi karnak az 1916/17. és 1924/25. tan-

évben dékánja, az 1917/18., 1925/26. és 1926/27. tanévben 

prodékánja. Ny. rk. tanár 1911. január 30-tól, r. tanár 1912. 

május 30. óta. Lakik: Újszeged, Szent Imre Kollégium. 

Málnási BARTÓK ÖYÖRGY, bölcsészetdoktor, a philo-

sophia riy. r. tanára, a szegedi m. kir. Középisk. Tanárképző 

Intézet elnöke, az Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, az 

Árpád Bajtársi Egyesület magistere, az Országos szerzői 

jogi szakértő bizottság tagja, a Magyar Tud. Akadémia leve-

lező tagja, a Magyar Filozófiai Társaság, a Magyar Társa-

dalomtudományi Társaság, a Magyar Protestáns Irodalmi 

Társaság választmányi tagja, a Dugonics Társaság, a „Kant-

gesellschaft" tagja, a genfi Société de psycihagogie! et de 

psychothérapie rendes tagja, az Internationales Sozialwis-

sensűhaftliches ínstitut (Zürich) levelező tagja, a Magyar 

Psychologiai Társaság választmányi tagja, a Deutsche Bhi-

losophische Qesellschaft tagja, a bölcsészet-, nyelv- és tör-

ténettudományi Karnak az 1925/26. tanév II. felében, az 

1926/27. tanévben dékánja és az 1927/28. tanévben pro-

dékánja. Ny. r. tanár 1917. június 1. óta. Lakik: Újszeged, 

Népkertsor 17. sz. 

HORGER ANTAL, bölcsészetdoktor, a magyar nyelvé-
szet ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Bizott-
ság, az Áll. Polgáriskolai Tanárképző Főiskola Igazgató-
tanácsa, a M. Tud. Akadémia, a Szent István Akadémia és a 
helsingforsi Finnugor Társaság tagja, a kardos Signum 
laudis, a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. német vaskereszt 
tulajdonosa, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 
Karnak az 1927/28. tanévben dékánja és az 1928/29. tan-
évben prodékánja. Ny. r. tanár 1922. február 16. óta. La-
kik: Szeged, Batthyány-utca 4. sz. 

MÉSZÖLY QEDEON, bölcsészetdoktor, az urál-altáji 

nyelvészet ny. r. tanára, az Országos Középisk. Tanárvizs-

gáló Bizottság tagja, a M. Tud. Akadémiának, a helsing-

forsi Finn-ugor Társaságnak, a M. Prot. Irodalmi Társaság 
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bölcs.-,'nyelv- és történet-tud. szakosztályának, a nagy-

kőrösi Arany János Társaságnak tagja, a bölcsészet-, 

nyelv- és történettudományi karnak az 1928/29. tanévben 

volt dékánja. Ny. r. tanár 1922. -mg. 30. óta. Lakik: Szege-

den, Tábor-utca 3. sz. II. em., 2. a. 

KOGUTOWICZ KÁROLY, bölcsészetdoktor, az általános 

és összehasonlító földrajz ny. r. tanára, az egyetemi 'Föld-

rajzi Intézet, Meteorologiai és Seizmologiai Obszervató-

rium igazgatója, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló 

Bizottság. tagja, a szegedi Középisk. Tanárképző In-

tézet tanára, az Áll. Polgári iskolai Tanárképző Főiskola 

Igazgatótanácsa tagja, a Szegedi Álföldkutatő bizottság 

ii. v. alelnöke, a Magyar Földrajzi Társaság levelező, 

• a Magyar Néprajzi Társaság, a . Meteorológiai Tár-

saság és a Magyar Társadalomtudományi Társulat 

választmányi tagja, a Délmagyarországi Magyar Közmű-

velődési Egyesület igazgatósági tagja, a Dugonics Tár-

saság tagja, a Turáni Társaság és a Magyar Statisztikai 

Társaság választott tagja, a szegedi Képzőművészeti 

Társaság igazgatója, a Délmagyarországi Rádió Club 

elnöke, a „Föld és Ember" szerkesztője, a III. oszt. 

hadiékítményes katonai érdemkereszt (a kardokkal), az 

ezüst Signum Laudis (a kardokkal), ujó'lag ezüst Signum 

Laudís (pánt), a bronz Signum Laudis (a kardokkal) tulaj-

donosa. Ny. r. tanár 1923. május 14. óta. Lakik: Szeged, 

volt Leszámoló palota, Szukováthy-tér 1. sz. 

HUSZTI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a classica-philolo-

gia ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Bizott-

ság elnöke, a szegedi Középisk. Tanárképző Intézet tanára, 

a.M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Philologiai Társa-

ság, a Magyar Társadalomtudományi Társaság választ-

mányi tagja, a Kath. Tanáregyesület igazgató-választ-

mányának tagja, a szegedi Dugonics Társaságnak, a Mikes 

Irodalmi Társaságnak, az Ösztöndíjtanács intézőbizottsá-

gának tagja, a Polgári iskolai Tanárképző Főiskola Igaz-

gatótanácsának elnöke, az Országos Polgári Iskolai Tanár-

vizsgáló Bizottságának elnöke. Ny. r. tanár 1923. augusztus 

14. óta. Lakik: Szeged, volt Leszámoló-palota, Szukováthy-

tér 1. sz. ' 
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BUDAY ÁRPÁD, bölcsészetdoktor, az érem- és régi-

ségtan ny. r., a művészet-történelem megbízott tanára, az 

Archaeologiai Intézet igazgatója, a szegedi Orsz. Középisk. 

Tanárvizsgáló Bizottság tagja, az Egyetemi Diákasztal 

Felügyelő Bizottságának, s az egyetem Gazdasági Bizott-

ságának tagja, a Németbirodalom Archaeologiai Inté-

zetének (Arch. Inst. des déutschen Reiöhes) választott lev. 

tagja, az egyetem Barátai Egyesülete választmányának 

tagja és bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 

szakosztályának elnöke, az Országos Magyar Régé-

szeti Társulat választmányának, a Szegedi Alföld-

kutató Bizottságnak, az Erdélyi Irodalmi Társaság-

nak, a szegedi Dugonics Társaságnak, a Mikes-Irodalmi 

Társaságnak és a Magyar Társadalomtudományi Tár-

saságnak rendes tagja, a szegedi ref. egyház presbytere és 

iskolaszékének tagja. Magántanár lett 1911. május hó 27., 

nyilv. rendkívüli tanári címet kapott 1917. október 2., nyilv. 

íendes tanárrá kineveztetett 1924. május 1. Lakik: Szeged, 

Tábor-utca 3. sz. III. em. 11. 

IMRE SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a paedagogia ny. r. 

tanára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, 

volt vallás- és közoktatásügyi miniszter és államtitkár; 

a II. o. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a Kis-

dednevelők Orsz. Egyesülete elnöke, az Orsz. Pol-

gári Iskolai Tanáregyesület és a Magyar Gyógypedagógiai 

Társaság tb. elnöke, az Iskolánkívüli Népművelési Tit-

károk Szövetsége, a kecskeméti .ref. egyházmegyei 

tanítóegyesület és a nagykörösi Arany János-Társaság tb. 

tagja; a M. Gyermektanulmányi Társaság és az Országos 

Elmevédelmi Liga társelnöke, a M. Paedagogiai Társaság 

és a szegedi Dugonics Társaság rendes, több tudományos tár-

saság választmányi tagja,- a dumamelléki ref. egyházkerület 

tanügyi' előadója. Ny. r. tanár 1925. január 31. Lakik: 

Szegeden, Kállay Albert-utca 6. sz., Budapesten, I., Pauler-

utca 18. sz. 

ZOLNAI BÉLA, bölcsészetdoktor, 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 
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egyetem volt helyettes tanára, a Minerva-Társaság- alapító 

rendes tagja, a M. Nyelvtudományi, Budapesti Philologiai 

cs M. Irodalomtörténeti Társaságnak, a Szegedi Képző-

művészeti Egyesületnek választmányi tagja, a Dugonics 

Társaság rendes tagja, a „S.zéphalom" szerkesztője. Ny. 

r. tanár 1925. június 18. óta. Lakik: Szeged, Tisza Lajos-

körút 52. sz. 

FÓGEL JÓZSEF, bölcsészetdoktor, az,egyetemes tör-

ténelem ny. r. tanára, a Magy. Tud. Akadémia, az Orsz. 

Középisk. Tanár vizsgáló Bizottság, a Magy. Történelmi Tár-

saság, a Magyar Genealógiai és Heraldikai társaiság, a ró-

mai Magy. Történeti Intézet stb. tagja. Ny. tr. tanár 1926. 

március 18. óta. Lakik: Szeged, (Leszámoló-palota) Zerge-

utca 19. II. em. 4. 

FORSTER AURÉL, bölcsészetdoktor, a classioa philolo-

gia ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Bizott-

ság tagja, a M. Tud. Akadémia levelező tagja és classica 

philologiai bizottságának előadója. Ny. r. tanár 1928 január 

12. óta. Lakik: Szeged, Szetháromság-utca 14. sz. 

Tiszteletbeli ny. r. tanár: 

JANCSÓ BENEDEK, bölcsészetdoktor, a román nyelv 

és irodalom tisztb. ny. r. "tanára, ny. főgimnáziumi tanár, 

a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Tisztb. ny. r, tanár 

1912. február 23. óta'. Lakik: Budapest, II., Margit-kőrút 

31. sz. ' 

Címz. nyilv. rendkívüli tanárok: 

GERGELY SÁMUEL, bölcsészetdoktor, Európa X V I . és 

XV I I . 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. 

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

csos, az újabbkori magyar irodalomtörténet címz. ny, 

rendkívüli tanára, a Múzeumok és Könyvtárak Országos 

Tanácsának tagja, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Ma-

gyar Történelmi Társulatnak, a Philologiai Társaságnak, a 

Nyelvtudományi Társaságnak, a Magyar Irodalomtörté-

neti Társaságnak választmányi, az Erdélyi Irodalmi Tár-
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saságnak rendes tagja, a komáromi Jókai-Egyesületnek 

tiszteletbeli tagja. Magántanár 1901. augusztus 3. és címz. 

ny. rendkívüli tanár 1911. július 14. óta. Lakik: Komárom, 

Qyőri-út 12. sz. 

MARÓT KÁROLY, bölcsészetdoktor, a görög folklore 

és vallástörténet c. ny. rendkív. tanára, áll. reálgimnáziumi 

rendes tanár, a budapesti Philologiai Társaság és a Huma-

nisztikus Gimnázium Egyesület vál. tagja. Magántanár 

1917. december 2.. és címz. ny. rk. tanár 1924. március 7. 

óta. Lakik: Budapest, VI., Vilmos császár~út 21. 111. 10. 

BANNER JÁNOS, bölcsészetdoktor, a palaeoethnologia 

és tárgyi néprajzi c. ny. rk. tanára, az Archaeologiai In-

tézet adjunktusa, volt középisk. r. tanár és a Jászműzeum 

igazgatója, az Országos Polgári Iskolai Tanárképző Főis-

kola óraadó tanára és az Országos Polgári Iskolai Tanár-

vizsgáló Bizottság tagja, az Egyetem Barátai Egyesülete 

Bölcsészeti Szakosztályának és a Dugonics Társaságnak 

főtitkára, a szegedi Városi Múzeum éremtárának vezetője, 

a Magyar Néprajzi Társaság alapító-, a Régészeti Társu-

lat, a Magyar Földrajzi Társaság és az Alföldkutató Bi-

zottság rendes tagja, a békési ref. reálgimnázium öregdiák 

szövetségének társelnöke. Magántanár 1922. augusztus 20. 

óta. Nyilvános rendkívüli tanári címet kapott 1929. már-

cius 12-én. Lakik: Szeged, Dugonics -u. 3—5. 

Magántanárok: 

VARGA BÉLA, bölcsészetdoktor, a logika és logika 

történetének magántanára, okleveles középiskolai tanár, 

az Erdélyi Múzeum Egyesület bölcsészet-, nyelv- és tör-

ténettudományi szakosztályának titkára, a kolozsvári 

unitárius collegium rendes tanára. Magántanár . 1915. októ-

ber 16. óta. Lakik: Kolozsvárt, Trefort-utca 15. sz. 

SZABÓ LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a Tengermellék és 

Dalmácia történetének magántanára, a Magyar Paedago-

giai Társaság rendes tagja, a Magyar Adria Egyesület 

alelnöke. Magántanár 1918. január 6. óta. Lakik: Buda-

pest, Rákóczi-út 54. sz. III. em. 15. 

SCHILLING GÁBOR, bölcsészetdoktor, a fizikai földrajz 

magántanára, egyetemi adjunktus. Az Egyetem Barátai 
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Egyesülete Bölcsészeti Szakosztályának választmányi 

tagja, a pántos ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a bronz 

Signum Laudis (a kardokkal), a bronz vitézségi érem, a 

Károly csapatkereszt tulajdonosa. Magántanár 1922. ja-

nuár 31. óta. Lakik: Szeged, Mérei-utca 8. III. em. 

BÍRÓ VENCEL, bölcsészetdoktor, a magyar történelem 

magántanára, főgimnáziumi rendes tanár, az Erdélyi Iro-

dalmi Társaság rendes, az Erdélyi Múzeum Egyesület vá-

lasztmányi tagja, a kath. Pedagogiumban az egyetemes 

történelem tanára. Magántanár 1923. május 31. óta. Lakik: 

Kolozsvárt, Piarista-rendház. Farkas-utca. 

MISKOLCZY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a középkori tör-

ténelem (Anjou-kor) magántanára, kegyesrendi gimnáziumi 

rendes tanár, a francia nyelv képesített tanára, a .Szent 

István Akadémia tagja, a Történelmi Társulat választmányi 

tagja. Magántanár 1923. május 31. óta. Lakik: Budapest, 

IV., Váci-utca 33. sz. 

SZENTIVÁNYI RÓBERT, hit- és bölcsészetdoktor, a buda-

pesti ..tudományegyetem- hittan1! karának .bekebelezett tu-

dora, a m, kir. Ferencz József Tudományegyetemen a 

középkori könyvírás magántanára, a Szent István Akadé-

mia rendes tagja, a Magy. Történelmi Társulat, a Termé-

szettudományi Társaság tagja. 1925. június 13. óta bala-

tonbpglári lelkész. Magántanár 1924. március 21. óta. 

Lakik: Balatonbogláron. 

BARANYAI ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a „Francia 

nyelv és műveltség a XVIII. században" c. tárgykör ma-

gántanára, külügyminisztériumi m. kir. miniszteri titkár, 

1. oszt. követségi titkár,: beosztva a Nemzetek Szövetsége 

mellett működő genfi m. kir. Képviselethez, oki. közép-

iskolai tanár, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választ-

mányi tagja, az I. és II. osztályú ezüst, a bronz vitézségi 

érmek és a sebesült-érem és a Károly-csapatkereszt tulaj-

donosa. Magántanár 1926: december 6. óta. Lakik: Qenéve, 

4. chemin de Miremont. Svájc. 

SZAKÁLL ZSIGMOND/ bölcsészetdoktor, a gazdasági 

földrajz magántanára, megb. kereskedelmi iskolai főigaz-

gató, az Egyetem Barátai Egyesületé Bölcsészeti Szak-

osztályának választmányi tagja, a Keresk. Szakiskolai Ta-
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uárok Orsz. Egyesületének választmányi tagja, az Orsz. 

Ipari és Keresk. Oktatási Tanács tagja, a miskolci keres-

kedelmi és iparkamara levelező tagja, a Signum Lau-

dis és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa. Magántanár 

1927. március 15. óta. Lakik: Budapest, V., Báthory-utca 

12. sz. IV. em. 23. a., 5. sz. postahivatal, 22. fiók. 

- VARGA SÁNDOR, a bölcsészettudományoknak sub aus-

piciis Gubernatoris doktora, az ismeretelmélet és általános 

értékelmélet magántanára, a Magyar Filozófiai Társaság, a 

Deutsche Philosophische Gesellschaft, a Künt-Geselischaft 

és az Eucken-Bund tagja. Magántanár 1929. június 4. óta. 

Lakik: Szeged, Kárász-utca 6. sz. II. em. 

Magántanítók: 

Dr. MÁLLY FERENC, bölcsészetdoktor, az olasz nyelv és 
irodalom magántanítója, a szegedi Filharmonikusok Egye-
sülete igazgató-tanácsának, a szegedi Dugonics Társaság-
nak, a Tisza Szegedi Evezős Egylet választmányá-
nak tagja, a budapesti Philologiai, a budapesti Korvin Má-
tyás Magyar-ölasz Irodalmi és Művészeti Társaság, az 
Országos Tanáregyesület rendes tagja, a szegedi áll, leány-
gimnázium rendes tanára. Sz. k. v. százados, a kardos Sig-
num Laudis és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa. Magán-
tanító .1922. január 2. óta. Lakik: Szeged, Kelemen-utca 8. 

Dr. MARÓT KÁROLY, bölcsészetdoktor, a görög és la-
tiii nyelv magántanítója (1. a címz. ny. rk. tanárok közt). 
Magántanító 1922. december 27. óta. 

SCHNEIDER FERENC, a német nyelv magántanítója, áll. 
elemi isk. igazgató, az Alföldi Tanítóegyesület alelnöke, a 
Szegedalsótanyai Tanítóegyesület' elnöke. Magántanító 
1924. február 12. óta. Lakik: Szeged, József főherceg-tér 
1. sz. II. 

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

t LÁPOSSY HEGEDŰS GÉZA, festőművész, a rajz és festé-
szet magántanítója, az Orsz. Magyar Képzőművészeti 
Társ. és a Magyar Képzőművészeti Egyesület rendes, a 
Nemzeti Szalon Műv. Egy. alapító tagja, a szegedi Képző-
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művészeti Egyesület aligazgatója. Magántanító 1925. ja-

nuár 21. óta. Meghalt 1929. Lakik: Szeged, Tisza-szálló. 

Budapesten, Royal-szálló. 

KAPPEL QYULA, bölcsészetdoktor, a francia nyelv ma-

gántanítója, a szegedi áll. felsőkereskedelmi iskola rendes 

tanára. Magántanító 1926. február 13. óta. Lakik: Szeged, 

Vár-utca 4. sz. 

BIELA MÁRIA, a francia nyelv magántanítója, volt 

gimn, igazgató tanárnő. Magántanító. 1916. január 15., ill. 

1927. junius 2. óta. Lakik: Szegeden, Berlini-kőrút 34. sz. 

földszint 2. 

TÜRR ALADÁR, a horvát-szerb nyelv magántanítója, 

ügyvéd, tb. várm. tiszti főügyész. Magántanító 1927. június 

2. óta. Lakik: Szeged, Tisza Lajos-körút 46. 

BANNER JÁNOS, bölcsészetdoktor, á gyorsírászat ma-

gántanítója (1. az egyet. c. ny. rk, tanárok között). Magán-

tanító 1927. június 2. óta. Lakik: Ráday-utca 4. sz. 

Miss EDITH THOMAS, from London, az angol nyelv 

magántanítója. Magántanító 1928. március 9. óta. Lakik: 

Szeged, Gyertyámas-utca 6. sz. II. em. 8. 

KURUSA JÓZSEF, az angol nyelv magántanítója, tenge-

rész kapitány. Magántanító 1928. március 9. óta. Lakik: 

Szeged, Deák Ferenc-utca 4. sz. 

HARTMANN RUDOLF, bölcsészetdoktor, a német kor--

mány által német nyelvi oktatás céljára egyetemünkhöz 

rendelt tanárjelölt. Tb. magántanító 1928. szeptember 29., 

ill. november 28. óta. Lakik: Szeged, Horthy Kollégium. 

Leipzig, W. 35.,-Friedrich-Ebert-Strasse 70. 

HETZEL QÉZA, Master of Arts: az angol nyelv magán-

tanítója. Magántanító 1928. december 20., ill. 1929. január 

23. óta. Lakik: Szeged, Horthy Kollégium. 

GIANOLA ALBERT, bölcsészetdoktor, az olasz.kormány 

által olasz nyelvi oktatás céljára egyetemünkhöz rendelt 

középiskolai tanár, az olasz nyelv magántanítója. Magán-

tanító 1928. december 17., ill. 1929. június 26. óta. Lakik: 

Horthy Kollégium. 

GRENET F. HENRI, francia nyelvi oktatás céljára egye-
temünkhöz rendelt tanárjelölt, a francia nyelv magántaní-
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tója. Magántanító 1929. február 8., Ili. május 29. óta. Lakik: 
Szeged, Horthy Kollégium. 

Testnevelési-, torna- és vivótanárok: 

TOMANÓCZY GUSZTÁV, torna- és vívótanár. Egyetemi 

vívómester 1919. május 1. óta. Lakik: Szeged, Kossuth La-

jos-súgárút 6. 

KOVÁCS BUNA JÁNOS, egyetemi testnevelési tanár, 

a Kitartás Egyetemi Atlétikai Club torna-osztályának 

elnöke, az Emerikána dominusza, a Magyar Atlétikai Szö-

vetség déli kerületének "szakfelügyelője, középiskolai test-

nevelési tanár, a Polgári iskolai Tanárvizsgáló Bizottság 

tagja. Testnevelési tanár 1925. szeptember 1. óta. Lakik: 

Szegeden, Korda-sor, Szél-utca sarok. 

RUDA ERZSÉBET, testnevelési tanár,- egyetemi testneve-

lési szakoktató. 1929. március 20. óta. Lakik: Szeged, 

Horthy Kollégium. 

Adjunctus: 

SCHILLING GÁBOR (1. a magántanárok közt),. 

BANNER JÁNOS (1. a c. ny. rkív. tanárok közt). 

Tanársegédek: 

IRMÉDI .MOLNÁR LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, a földrajzi 

intézet I. o. tanársegéde. Lakik: Szeged, Szukováthy-tér 1. 

BODNÁR BÉLA, bölcsészetdoktor, a Földrajzi Intézet 

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

Gyakornokok 

BÁLINT ALAJOS, bölcsészetdoktor, az Archaeologiai 

Intézet gyakornoka, a Horthy Kollégium titkára és pénz-

tárnoka; a Horthy Kollégium és Egyetemi Diákasztal Fel-

ügyelő Bizottságának jegyzője, a Szegedi Alföldkutató Bi-

zottság rendes tagja. Lakik: Szeged Horthy Kollégium, 

Boldogasszony-sugárút 4. sz. 

SZOKOLAY MARGIT, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 

tanár, a Földrajzi Intézet díjtalan,gyakornoka. Lakik: Sze-

ged, Zerge-utca 19. I. em. 
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Demonstrátor: 

ERDEI LÁSZLÓ, az Archaeologiai Intézet díjtalan de-

monstrátora, a Magyar Földrajzi Társaság és a Természet-

tudományi Társulat r. tagja, a Szegedi Keleti Társaság el-

lenőre. Lakik: Szeged; Berzsenyi-utca l/a. sz. I. em. 6. ajtó. 

Obszervator: 

BODNÁR BÉLA (1. a tanársegédek között). 
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IV. Mathematikai és természettudományi kar. 

Dékán és elnök: 

Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND, ny. r. tanár. 

Prodékán: 

Dr. SZÉKI TIBOR, ny. r. tanár. 

Kiérdemesült tanárok: 

FARKAS QYULA, bölcsészetdoktor, a mennyiségtani 

természettan nyug. ny. r. tanára, a páduai tudomány-

egyetemnek honoris causa természettud. doktora, a M. 

Tud. Akadémia r. tagja, a Math. és Phys. Társulat választ-

mányi tagja, a M. K'ir. Természettudományi Társulat tagja, 

a kolozsvári egyetemi Körnek és a Kolozsvári Tanárjelöl-

tek Egyesületének tiszteleti tagja, a mathematikai és 

természettudományi karnak 1889/90., 1892/3., 1893/4., 

1896/7., 1897/8., 1898/9. és 1902/3. tanévekben volt dékánja, 

1890/1., 1894/5., 1899/900, 1901/2. és 1903/4-ben volt pro-

dékánja, az Egyetemnek 1907/8-ban volt rectora és 

1908/9'-ben volt prorectora, a Ferencz József-rend közép-

keresztese. (Magántanár a budapesti Tudományegyetemen 

1881-től 1887-ig.) (Ny. rk. tanárrá 1887. január 8, ny. r. 

tanárrá 1888. márc. 23-án neveztetett ki.) Nyugalomba 

vonult 1915. okt. 23-án. Lakik: Budapest, VI., Podma-

niczky-utca 87. sz. 

KLUG LIPÓT, bölcsészetdoktor, az ábrázoló mértan 

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

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

1913/4. tanévben prodékánja. (Ny. r. tanárrá 1900. aug. 
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8-án neveztetett ki.) Nyugalmaztatok 1917. évi augusztus 

hó 16-án. Lakik: Budapest, VII., Kertész-utoa 38. sz. 

Nyilvános rendes tanárok: 

RIESZ FRIGYES, bölcsészetdoktor, a felsőbb mennyi-

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

vezető igazgatója, az országos' középisk.. tanárvizsgáló 

bizottság alelnöke, a középisk. tanárképző intézet ig. taná-

csának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia lev. tagja, 

a Mathem. és Phys. Társulat választmányi tagja, a paler-

mói Circolo Matematieo, a londoni Mathematical Society, 

a berlini Mathematische Qesellschaft és a Deutsche.Math-

Vereinigung tagja, az Egyetem Tudományos közleményei 

ÍActa Litt. ac Scient.) mathematikai részének szerkesz-

tője, a math. és természettudományi karnak az 1915/16., 

1916/17., 19.22/23. tanévekben és az 1920/21. tanév 

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

Egyetemnek az 1925/26. tanévben volt rektora és az 1926/27. 

tanévben prorektora. (Ny. rk. tanárira 1912. április 6., ny. 

rendes tanárrá 1914. június 8-án neveztetett ki.) Lakik: 

Szeged, Tábor-utca 3. 

GYŐRFFY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, az általános nö-

vénytani, nyilv. r. tanára, az Ált. Növénytani1 Intézet, Bota-

nikus Kert igazgatója, a Középisk. Tanárképző tanára 

és elnökh., az Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság, a gyógy-

szerészhallgatók elővizsgálati bizottsági tagja, a Fólia 
Cryptogamica (Szeged) szerkesztője, Magyar Botanikai 
Lapok (Budapest) főmunkatársa, a Revue Bryologique (Pa-

ris), az Acta biólogica (Szeged) társszerkesztője, a Bo-
tunkul Abstracts (Baltimore) magyarországi collabora-

tora, a Növényvédelem (Budapest) főmunkatársa „Die 
Pflanzenareále" (Jena) és Ber. über die wiss. Bio-

logie (Berlin) munkatársa, a. M. F. T. alföldi bizott-

ságánál a Nagy-Alföld virágtalan növényeit tanul-

mányozó alosztály vezetője; a Polskié Towarzystwo Bota-
niczne (Warszava) és a m. kir. Madártani Intézet levelező 

tagja; a newyorki Sullivant Moss Society, a berlini 

Deutsche Botanische Qesellschaft, a Freie Vereinigung für 
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Pflanzengeographie u. Syst. Botanik (Berlin), a bécsi zool-

botanische Qesellschaft, a római Societá internazionale della 

Scienza del Suolo rendes, a kir. magy. Természettud. Tár-

sulat választmányi és rendes, a Növénytani Szakosztály, a 

Földrajzi Társaság, Földtani Társulat, Meteorologiai Tár-

saság, Szegedi Alföld Kutató Bizottság, Felső Ok-

tatásügyi Egyesület, az Orsz. Középisk. Tanáregye-

sület, Protestáns írod. Társ., Orsz. Ref. Tanár-

egyes., 'i isza István Tud. Társaság, a Magyar Túrista Egye-

sület, Magyar Hegymászók Egyesülete, Magyarországi 

Kárpátegy., Karpathenverein (Késmárk) rendes tagja, az 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. felében 1920. dec. 11-én történt lemon-

dásáig prodékán; 1924/25. dékán, 1925/6. prodékán, E tud.-

egyetem magántanára 1913/14. július 8-ig, rendes nyilvá-

nostanári kinevezés: 1914. július 9-én (VKM. 97.428—1914. 

IV.). Lakik: Szeged, Iskola-utca 29. sz. I. em, 

PFEIFFER PÉTER, bölcsészetdoktor, a gyakorlati phy-

sika és elektrotechnika ny. r. tanára, a gyógyszerészhall-

gatók elővizsgálati bizottságának tagja, a Mathematikai 

és Physikai Társulat tagja, a math. és term.-tud. karnak 

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

egyetem 1922/23. tanévi rektora és 1923/24. tanév prorek-

tora, az 1925/26. tanévben a math. és term. tud. karnak 

dékánja és az 1926/27. tanévben prodékánja. (Nyilv. rend-

kívüli tanárrá 1904. okt. hó 10-én neveztetett ki. Nyilvános 

rendes tanárrá 1917. március 7-én neveztetett ki.) Lakik: 

Szeged, Kazinczy-utca 6. sz. 

HAAR ALFRÉD, bölcsészetdoktor, az elemi mennyiség-

tan ny. r. tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bi-

zottság tagja, a Középiskolai Tanárképző Intézet tanára, 

a Mathematikai és Physikai Társulatnak, a Deutsche 

Mathematiker-Vereinigung-nak, a palermói Circolo Mate-

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

tanácsának tagja, az Egyetem Tudományos Közleményei 

(Acta Litt. ac Scient.) mathematikai részének szer-

kesztője, a göttingeni egyetemnek volt magántanára. 
5« 
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a zürichi egyetemnek volt helyettes tanára, a mathemati-

kai és természettudományi karnak az 1922/23. tanévben 

dékánja és 1923/24. tanévben prodékánja. (Nyilv. rk. tanár-

rá 1912. április 6-án, nyilv. rendes tanárrá 1917. szept. 10-én 

neveztetett ki.) Lakik: Szeged-, Arany János-utca 5. sz. 

SZÉKI TIBOR, bölcsészet- és gyógyszerészdoktor, az 

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

igazgatója, a középiskolai tanárképző tanára és igazgató 

tanácsának tagja, az országos középiskolai tanárvizsgáló-, 

a gyógyszerészmesteri és a gyógyszerészgyakornoki vizs-

gálóbizottság tagja, a Magyarországi Gyógyszerész Egye-

sület tiszteletbeli, a berlini Deutsche Chemisohe Gesell-

sohaft rendes és a Magyar TERM-.tud. Társulat választmá-

nyi tagja, a math. és term.-tud. karnak .1926/27. tanévi dé-

kánja és 1927/28. és 1928/29. tanévi prodékánja. E tud.-egye-

tem magántanára 1907. aug. 14-től, egyet. n'y. rk. tanári címet 

nyert 1917. évi szept. 10-én (VKM. 139.823/917. IV.), nyil-

vános rendes tanárrá kineveztetett 1922. június 24-én 

(VKM. 51.218. IV.). Lakik: Szeged, Kossuth-utca 9. sz. 

GELEÍ JÓZSEF, (árkosi katona), bölcsészetdoktor, ok-

leveles középiskolai tanár, az általános állattan és össze-

hasonlító anatómia nyilvános rendes, tanára, az Állattani 

Intézet igazgatója, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló 

Bízottságnak, az unitáriusok egyházi főtanácsának ren-

des tagja, a szegedi unitárius leányegyház gondnoka, 

a Magyar Tudományos Akadémiának • levelező, a Kir. 

Magy. Természettudományi Társulatnak, a Magyar Föld-

rajzi Társaság Alföldi Bizottságának, a Szegedi Alföld Ku-

tató Bizottság biologiai szakosztályának elnöke, az Egye-

tem Barátok Természettudományi Szakosztályának, a Mi-

kes Irodalmi Társaságnak, az Unitárius Irodalmi Társaság-

nak, a Deutsche Zoologische Gasellschaft-nak, a Deutsche 

Gesellschaft für Vererbungswissenschaft-nak, a Gesellschaft 

Deutscher Naturforscher und Arzte-nek rendes tagja, a 

Ber. übér d. wiss. Biol. munkatársa és az Acta litt. ac. 

scient. univ. Fr. J. Sec. r. nat.: Acta biologica (Szeged) társ-

szerkesztője. E tudományegyetem magántanára 1914, okt, 

—1924. ápr. Központi szolgálattételre berendelt középisk. 

tanár 1912. márc.—1924. ápr. Az Erd. Múz. Állattárának 
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1919 óta honoris causa megbízott tisztviselője, a kolozsvári 

református theologiai fakultáson alakult Tanárképző Inté-

zetben 1920—21. tanévben az állattan és az ált. biológia ta-

nára. Nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki 1924. márc. ho 

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

kőrút 6. 

SZENTPÉTERY ZSIGMOND (ldrályhelmeci), bölcsészet-

doktor, okleveles középiskolai tanár, az ásvány- és föld-

tan ny. r. tanára, az ásvány- és földtani intézet igazgatója, 

a szegedi m. kir. középiskolai tanárképző intézet tanára, 

az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, az 

egyetemi állandó torna- és vívóbizottság tagja, az egye-

temi internátus és diákasztal felügyelő biz. alelnöke, 

a Magyar Tudományos Akadémiának levelező tagja, 

a Mikes Irodalmi Társaság igazgató-választmányának 

tagja, a szegedi református egyházközség presbytere és 

iskolaszékének tagja, a Magyarhoni Földtani Társulatnak 

alapító és választmányi tagja, a kir. magy. Természettudo-

mányi Társulatnak, a M. Földrajzi Társaságnak r. tagja, az 

Egyetem Barátai Egyesülete Természettudományi Szakosz-

tályának elnöke, a jénai Deutsche Mineralogische Qesell-

schaft-nak, a bécsi Geologische Gesellschaft-nak és a nagy-

kőrösi Aran'y János irodalmi társaságnak rendes tagja, az 

Acta 1itt. ac. scient. univ. Fr. J. sec. chem. min. et phys. 

(Szeged) társszerkesztője, a math. és term.-tud. karnak 

1927/28. és 1928/29. tanévben dékánja. A Ferencz József-

Tudományegyetemen magántanár lett 1911. dec. 11., egye-

temi c. ny. rk. tanár 1918. évi augusztus 8-án, nyilvános 

rendes tanárrá pedig 1924. ápr. 11-én neveztetett ki 

(41.385/1924. sz.) -Lakik: Szeged, Deák Ferenc-utca 2. sz. 

FRŐHLICH PÁL, bölcsészetdoktor, a kísérleti természet-

tan ny. r. tanára, a kísérleti természettani intézet igaz-

gatója, okleveles középiskolai tanár, a Magyar Tudomá-

nyos. Akadémia levelező, a Protestáns Irodalmi Tár-

saság rendes tagja, az Országos Középiskolai Tanár-

vizsgáló Bizottság tagja, a szegedi magy. kir. Kö-

zépiskolai Tanárképző Intézet tanára, a budapestii njagy. íkir. 

Pázmány Péter Tud.-egyetemen a kísérleti és elméleti fény-

tan magántanára, a Mathematikai és Physikai Társulat és 
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a „Stella" csillagászati egyesület rendes tagja, a budapesti 

református főgimnáziumnak tíz éven át volt tanára, tartalékos 

m. kir. honvéd főhadnagy, az elsőosztályú vitézségi érem, 

a sebesülési érem és a Károly csapatkereszt tulajdonosa. 

Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1924. szept 9. (88.713/1924.), 

nyilvános rendes tanárrá- 1926. okt. 6. (74.909/1926.). 

Lakik: Szeged, Zerge-utca 19. sz. (Leszámoló palota.) 

Kiss ÁRPÁD, bölcsészetdoktor, a chemia ny. r. 

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

tanárképző tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló-

és a gyógyszerészhallgatók elővizsgálati bizottságának 

tagja. Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1924. aug. 30-án (VKM. 

84.983/19^4. IV.). nyilvános rendes tanárrá 1927. jan. 11-én 

(VKM. 5362/1927. IV.). Lakik: Szeged, Tábor-utca 3. 

FARKAS BÉLA, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, 

az állatrendszertan nyilvános rendes tanára, az állat-

rendszertani intézet igazgatója, az Országos Középiskolai 

Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Felső Oktatásügyi Egye-

sületnek, a Deutsche Zoologisehe Geselfechaft-nak ren-

des tagja, a „Berichte iiber die Wissenschaftliahe Biologie 

(Berlin) munkatársa. Nyilv. rendkívüli tanárrá nevez-

tetett ki 1924. aug. 28-án, nyilv. rendes tanárrá pedig 1927. 

aug. 15-én. (V. K. M. 62.389/1927. IV.) Lakik: Szeged, Le-

számoló-palota. 

Nyilvános rendkívüli tanár: 

KERÉKJÁRTÓ BÉLA, bölcsészetdoktor, a geometria és 

ábrázoló geometria ny. rk. tanára, a geometriai és ábrázoló 

geometriai intézet igazgatója, az Orsz. Középiskolai Tanár-

vizsgáló Bizottság tagja, a szégedi m. kir. Középiskolai 

Tanárképző Intézet tanára, a Mathematikai és Physikai 

Társulat, a Deutsohe Mathematiker-Vereinigung, az Ame-

rican Mathematical Society s az amerikai National Rese-

arch Council geometriai bizottságának tagja, a göttingeni, 

a hamburgi és a princetomi egyetemeknek s a barcelonai 

Institut d'Estudis Catalans-nak volt vendégtanára, a Prin-

ceton University címzetes tanára. E tudományegyetemnek 

magántanára 1922. január óta. Egyetemi ny. rk. tanárrá 
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kineveztetett 1925. november 30-án (96.308/1925. IV.) La-
kik: Szeged, Leszámoló-palota. 

Címmel- és jelleggel felruházott ny. r. tanár: 

Felsőhegyi DEGEN ÁRPÁD egyetemes orvosdoktor, m. 

kir. udvari tanácsos, kísérletügyi főigazgató, a cambridgeí 

National Institut of Agricuíturál Botany külső tiszteletbeli, 

a wieiie zoologbotan. Gesellschaft tiszteletbeli, a M. Tud. 

Akadémia, a Societé Botanique de Genéve, a finn erdészeti 

egyesület, a Bayerisdhe Botanisahe Gesellschaft, a 'Societá 

agraria di Bologna, a berlini „Botanischer Verein der Pro-

vinz Brandenburg", a „Pozsonyi orvos-természettudományi 

egylet" levelező-, több külföldi és hazai tudományos tár-

saság elnöki-, igazgatósági és rendes-, valamint több köz-

gazdasági, . egészségügyi és kísérlctügyi tanácsnok igaz-

gatósági, elnöki és rendes tagja. Magántanára a Pázmány 

Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának, 

„A phytográfia és segédtudományai" című tárgykörből. A 

Magyar Botanikai lapok kiadója és szerkesztője. Egyetemi 

ny. r. tanári, címmel felruházva, a Kormányzó Ür Öfőmáltó-

ságának 1927. évi július hó 28-án kelt magas elhatározá-

sával. Lakik: Budapest. 

Magántanárok: 

PÁTER BÉLA, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, 

gazdasági akad. igazgató, „a növény inorphologiája és ciko-

lógiája"c. tárgykör magántariára, a Természettud. Társulat 

választmányának, az Erdélyi Gazdasági Egylet igazgató-

választmányának, az Erdélyi Múz. Egyesület természet-

tud. szakosztálya választmányának és az Erdélyi Kárpát-

Egyesület választmányának tagja, az áll. elemi népiskolák 

gondnokságának elnöke, az állami polgári fiúiskola gond-

nokságának tagja, a kolozsvári ág. ev. egyházközség 

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

gazdaságait ellenőrző bizottságának elnöke stb. Lakik: 

Kolozsvárt, Monostori-út 165. sz.* 

GAÁL ISTVÁN, bölcsészetdoktor,'szolgálattételre a Ma-

gyar Nemzeti Múzeumba beosztott tanár, „a harmadkori 

rétegek gerinctelen faunája" c. tárgykör magántanára, a 
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Magyar Barlangkutató Társaság választmányi tagja, több 

magyar és külföldi-tudományos társaság rendes tagja, a 

Ferencz József-Tudományegyetemen az 1919/20., 1920/21., 

1921/22. és 1922/23. tanévekben volt helyettes egyetemi ta-

nár, a bronz vitézségi érem, a Károly csapatkereszt és se-

besülési érem tulajdonosa, népfölkelő tűzérhadnagy. Egye-

temi magántanár 1911. dec. hó 16. óta. Lakik: Budapest, 

Közép-Mátyásföld, László-utca 9. sz. 

Sz. (szőkefalvi) NAOY GYULA, bölcsészetdoktor, az al-

gebrának és a függvénytannak magántanára, a szegedi ál-

lami polgári iskolai tanárképző főiskolának rendes tanára, 

a polgári iskolai tanárképző főiskola igazgatótanácsának 

és az országos polgári iskolai tanárvizsgáló bizottságnak 

tagja, a kolozsvári Marianum női felsőkereskedelmi isko-

lájának volt igazgatója, a Szent István Akadémiának ren-

des tagja, az Eötvös Lóránd mathematikai, és fizikai társu-

latnak és a Deutsche Mathematiker-Vereinigung-nak tagja. 

Lakik: Szegeden, Boldogasszony-sugárút 6. sz. 

BODNÁR JÁNOS, bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza 

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

középiskolai tanár, a növénybiochemia magántanára (1916 

június óta), a budapesti m. kir. növénybiochemiai intézet 

vezetője, a berlini Deutsche Chemische Gesellschaft, a kir. 

magy. Természettudományi Társulat, Magyar Chemikusok 

Egyesületének tagja. Lakik: Bpest, II. ker., Debrői-út 15. 

Dr. GÁYER GYULA, dr. utr. juris, a növényföldrajz, kü-

lönös tekintettel Magyarország növényföldrajzára c. tárgy-

kör magántanára (1925. július (hó 2. óta), c. tanácselnök, 

törvényszéki bíró, a Vasvármegyei Múzeum term.-rajzi 

osztálya őre, az Orsz. Növényvédelmi Bizottság vidéki tagja, 

több kül- és belföldi társaság rendes tagja. Lakik: Szombat-

hely. 

DUDICH ENDRE, a bölcsészettudományoknak egyete-

münkön sub auspiciis Gubernatoris doctora, old. középisko-

lai tanár, „Az ízeltlábúak rendszertana" című tárgykör ma-

gántanára 1926. évi január 15. óta, a M. Nemzeti Múzeum 

állattárának őre (1926. jatt. 15.). A Kir. Magyar Termé-

szettudományi Társulat és a M. Földtani Társulat tagja, a 

M. Rovartani Társaság, a M. Barlangkutató Társaság, az 
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Eötvös Collegisták Szövetségének választmányi tagja, a M. 

Adria-Egyesület választmányi tagja és tengerkutató szak-

osztálynak elnöke. A kardos Signum Laudis és a Károly-

• csapatkereszt tulajdonosa. Lakik: Budapest, I. Piroska 

utca 11. 

RADÓ TIBOR, bölcsészetdoktor, az analízis és geo-

metria magántanára 1926. junius 22 óta, adjuuctus a mathe-

matikai tanszékek mellett. A Mathematikai és Physikai 

Társulat és a Deutsche Mathematika-Vereinigung tagja. 

Lakik: Szeged, Makai-utca 1. 

• QYULAI ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, az electronok és 

ionok tana kísérleti alapon c. tárgy magántanára 1926 no-

vember 24 óta, a természettani tanszék adjunctusa, a Ma-

thematikai és Fizikai Társulat tagja. Lakik: Szeged, Szent-

háromság-utca 58. szám. 

FERENCZI ISTVÁN, a bölcsészettudományok sub auspi-

ciis regis doctora, m. kir. osztálygeologus, az általános 

földtan, című tárgykör magántanára, 1928. január 11 óta, a 

m. kir. Természettudományi Társulat, a berlini Deutsche 

Palaontologische Gesellschaft, a szegedi Alföldkutató Bi-

zottság rendes tagja, a Magyarhoni Földtani Társulat és a 

Barlangkutató Társaság választmányi tagja. Lakik: Buda-

pest, IX., Ferenc-körút 10. sz. 

vitéz LENGYEL ENDRE, bölcsészetdoktor, oki. közép-

iskolai tanár, a „Kőzettan" c. tárgykör magántanára 1928. 

évi május hó 11. óta, az ásvány- és földtani tanszék adjunc-

tusa, a Magyarhoni Földtani Társulat és az Egyetem Bará-

tai Egyesülete természettud. szakosztálya r. tagja, utóbbi-

nak titkára, a Magyar Földrajzi Társaság és a bécsi Geolo-

gísche Gesellschaft és a szegedi Alföldkutató Bizottság r. 

tagja. Lakik: Szeged, Szent fetván-tér 9. sz. földszint. 

MÁTYÁS JENŐ, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai ta-

nár, a „Mikroskópikus összehasonlító osteologia" c. tárgy-

kör magántanára az 1929. évi július hó 7. óta, az általános 

állattani intézet adjunctusa, az Erdélyi Magyar Egyesület 

választmányi, a szegedi Alföldkutató bizottság rendes tagja 

és Biologiai szakosztály titkára. Lakik: Szeged, Leszá-

moló-palota. 
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Adjunctusok: 

QYULAI ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a kísérleti physikai 

intézet adjunctusa 1923 nov. 1. óta (lásd a magántanárok 

közt). 

RADÓ TIBOR, bölcsészetdoktor, a mathematikai tan-

székek adjunctusa 1923. nov. 1. óta (lásd a magántanárok 

közt). 

KŐSZEGI DÉNES, bölcsészetdoktor, az 1. sz. vegytani 

tanszék adjunctusa 1924. szept. 1. óta, a berlini Deutsche 

Chemische Qesellschaft és a Kir. Magy. Természettudo-

mányi Társulat tagja. Lakik: Szeged, Tisza Lajos-körút 46. 

Vitéz LENGYEL ENDRE, bölcsészetdoktor, az ásvány-

és földtani tanszék adjunctusa 1924. okt. 1. óta (lásd a ma-

gántanárok közt). 

MÁTYÁS JENŐ, bölcsészetdoktor, az általános állattani 

intézet adjunctusa 1926. szept. 1. óta. (L. a magántanárok 

között.) 

KOL ERZSÉBET, bölcsészetdoktor, okleveles középisko-

lai tanár, az általános növénytani intézet .adjunctusa 1927-. 

június 1. óta. A Term.-tud. Társ.,' Egyet. Barátai Egyes. 

Szegedi Alföldkutató Bizotts. rendes tagja. Lakik: Szeged, 

Berzsenyi-utca I/b) fldsz. 2. a. 

Tanársegédek: 

ROTARIDES MIHÁLY, bölcsészetdoktor, oki. középisko-

lai tanár, az állattani tanszék tanársegéde 1921. szept. 1. 

óta, a kir. m. Természettudományi Társulat és a Deutsche 

Malakozool. Gesellschaft Frankfurt a M., az Egyetem Ba-

rátai Egyesületének és a szegedi Alföldkutató Bizottság 

tagja. Lakik: Szeged, Szentháromság-utca 4/a sz. 

H. PÁKH ERZSÉBET, bölcsészetdoktor, okleveles közép-

isk. tanár, az ált. növ. tanszék rendes I. tanársegéde 1924. 

május 1. óta. Term.-Tud. Társ., Egyet. Barátai Egyes., Sze-

gedi Alföldkutató Bizottság rendes tagja. Lakik: Szeged, 

Teleki-utca 17. sz. 

JAKAB IMRE, oki. középiskolai tanár, a természettani 
tanszék rendes tanársegéde 1925. nov. 1. óta. Lakik: Sze-
ged, Kálmán-utca 14. sz. 
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HARTLY DOMOKOS, okleveles középiskolai tanár, a 
gyakorlati physikai és elektrotechnikai intézet rendes ta-
nársegéde, 1926. június 1. óta. Lakik: Szeged, Zárda-utca 1. 

LIPKA ISTVÁN, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai ta-
nár, a geometriai és ábrázoló geometriai intézet tanárse-
géde, 1926. szept. 1. óta. A Mathematikai és Physikai Tár-
sulat tagja. Lakik: Szeged, Dugonics-tér 13. sz. 

MIHÁLTZ ISTVÁN, bölcsészetdoktor, az ásvány- és föld-
tani intézet r. tanársegéde 1926. dec. 1. óta. A Magyarhoni 
Földrajzi Társulat, a M. Barlangkutató Társulat, a Magyar 
Földrajzi Társaság és a szegedi Alföldkutató Bizottság r. 
tagja. Lakik: Dugonics-tér 8—9. sz. 

ÉBER ZOLTÁN, oki. középiskolai rendes tanár, II. assis-
tens a növénytani intézetnél 1927. július 1. óta. Lakik: Sze-
ged, Dugonics-utca 21. sz. 

Ifj. POLNER ÖDÖN, okleveles vegyészmérnök, az ás-
vány- és földtani intézet rendes tanánsegéde 1927. szept. 1. 
óta, a kir. m. Természettudományi Társulat és a szegedi 
Alföldkutató Bizottság tagja. Lakik: Révaii-utca 8. sz. II. em. 

KALMÁR LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a mathematikai-fizikai tanszék tanársegéde 1927. 
szept. 1. óta. A Mathematikai és Physikai Társulat és a Kir. 
M. Természettudományi Társulat tagja. Lakik: Szeged, 
Révay-utca 5. sz. 

BRUCKNER GYŐZŐ, sub auspiciis Gubernatoris bölcsé-
szetdoktor, okleveles vegyészmérnök, az I. számú vegytani 
intézet rendes tanársegéde 1928. szept. 1. óta. Lakik: Sze-
ged, Tisza Lajos-körűt 39. sz. 

Kocsis JENŐ ENDRE, bölcsészetdoktor, a II. sz. vegy-
tani intézet rendes tanársegéde, 1928. szeptember 1. óta. 
Lakik: Szeged, Zákány-utca 34. sz. 

Bora JOLÁN, orvosdoktor, az állatrendszertani inté-
zet rendes tanársegéde, 1928. évi szeptember hó 1-től. La-
kik: Szeged, Horthy Kollégium. 

Fizetéstelen tanársegédek: 

UZONYI RÓZSA, bölcsészetdoktor, középiskolai tanár-

jelölt, az ásvány- és földtani intézet fizetéstelen tanársegéde 

az 1928. évi szeptember hó 1-től. Lakik: Szeged, Lányi-

utca 2. sz, 
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BOSSÁNYI IRÉN, bölcsészetdoktor, a II . sz. vegytani 

intézet fizetéstelen tanársegéde az 1928. évi szeptember hó 

1-től. Lakik: Szeged, Kálmán-utca 4. szám. 

HARASZTI JÓZSEF, oki. vegyészmérnök, az I. számú 

vegytani intézet fizetéstelen tanársegéde az 1928. évi októ-

ber hó 1-től. Lakik: Szeged, Tisza Lajos-körút 23. sz. I. em. 

Gyakornokok: 

LENGYEL LAJOS, bölcsészetdoktor, az I. sz. vegytani 

intézet gyakornoka 1924. nov. 1. óta. Lakik: Szeged, Kál-

mán-utca 6. sz. 

TUNYOGI CSAPÓ JÁNOS, végzett kari hallgató, a kí-

sérleti természettani intézet gyakornoka 1925. okt. 1. óta. 

Lakik: Szeged, Kálmán-utca 14. sz. 

UZONYI RÓZSA, bölcsészetdoktor, az ásvány- és föld-

tani intézet díjas gyakornoka az 1926. évi szeptember hó 

1. óta. (Lásd a fizetéstelen tanársegédek közt.) 

BOSSÁNYI IRÉN, bölcsészetdoktor, a I I . számú vegytani 

intézet díjas gyakornoka, 1926. évi szeptember hó 1-től. 

(Lásd a .fizetéstelen tanársegédek közt.) 

BOROS LAJOS, oki. középiskolai tanár, az általános 

állattani intézet díjas gyakornoka 1927. szept. 1. óta. Lakik: 

Szeged, Hétvezéir-utca 51. sz. 

TOMORI NÁNDOR, oki. gyógyszerész, az I. számú vegy-

tani intézet díjas gyakornoka az 1928. évi szeptember hó 

1-től. Lakik: Szeged, Makai-utca 1. szám. 

HARASZTI JÓZSEF, oki. vegyészmérnök, az I. számú 

vegytani intézet díjas gyakornoka az 1929. évi október hó 

1-től. (Lásd a fizetéstelen tanársegédek közt.) 

URMÁNCZY ANTAL, vegyészjelölt, a II. számú vegytani 

intézet megbízott gyakornoka az 1928. évi szeptember hó 

1. óta. Lakik: Szeged, Vásárhelyi-sugarút 2. sz. 

Díjtalan gyakornokok: 

SCHEITZ ANTAL, old. középiskolai tanár, Szegedi Al-
földkutató Bizottság r. tagja, díjtalan gyakornok az általá-
nos növén'ytani intézetnél 1926. márc. 1. óta. Lakik: Sze-
ged, Vásárhelyi-sugárút 2. sz. 
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MIKSZÁTH QYULA, oki. középiskolai tanár, az állat-

rendszertani intézet díjtalan gyakornoka 1927. márc. 1. őt a. 

Lakik: Szeged, Zákány-utca 24. sz. 

HARTLY DOMOKOSNÉ, szül. STUMPF ILONA, oki. közép-

iskolai tanár, a kísérleti fizikai intézet díjtalan gyakornoka 

1927. évi okt. 1. óta. Lakik,- Szeged, Zárda-utca 2. sz. 

SZABÓ MIHÁLY, tanárjelölt, az általános állattani inté-

zet díjtalan gyakornoka 1927. dec. 1. óta. Lakik: Szeged, 

Horthy Kollégium. 

URAY MÁRIA, vegyészjelölt, a II . számú vegytani in-

tézet díjtalan gyakornoka 1928. jan. 1. óta. Lakik: Szeged, 

Leszámoló-palota. 

GALLÉ LÁSZLÓ, tanárjelölt az általános növénytani in-

tézet díjtalan gyakornoka 1928. ápr, 1. óta. Lakik: Újsze-

ged, Szent Imre kollégium. 

HORVÁTH PÉTER, tanárjelölt, az általános állattani in-

tézet díjtalan gyakornoka 1928. évi szeptember hó 1. óta. 

Lakik: Szeged, Hétvezér-utca 18. sz. 

Egyetemi botanikus kerti inspector: 

Üresedésben. 

Egyetemi botanikus kerti kertész: 

Ifj. Somogyi József segédkertész. Lakik: Szeged, 

Zárda-utca 11. sz. 

Fodor Dezső segédkertész. Lakik: Szeged, Háló-utca 

7. sz. 

Tudományos nöi segéd mikrotechnikai munkára: 

MAGOSS IRÉN. Lakik: Szegőd, Bocskay-utca 4. sz. 

Egyetemi mechanikus: 

KLEIN OTTÓ, a Kir. Magyar Természettudományi 

Társulat, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja, a Sze-

gedi Kereskedelmi és Iparkamara körzetében az órás, mű-

szerész és villanyszerelő ipari szakmában működő mester-

vizsgálóbizottságnak elnöke, a Szegedi Ipartestület műsze-

rész ipari szakmában működő segéd- és tanonc-vizsgáló-

bizottságnak elnöke. Lakik: Szeged, Korona-utca 15. sz. 
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I. 

A jog- és államtudományi karral kapcsolatos 

bizottságok az 1928/29, tanévben. 

í. Alapvizsgálati bizottság. 

Elnök: Dr. Kiss ALBERT ny. r. tanár. 

Helyettes elnök: Dr. IVÁNYI BÉLA ny. r. tanár. 

Tagok: Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT ny. r. tanár. 

Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR ny. r. tanár. 

Dr. EREKY ISTVÁN ny. r. tanár. 

Dr. SZANDTNER PÁL ny. r. tanár. 

II. Alapvizsgálati bizottság. 

Elnök: Dr. POLNER ÖDÖN ny. r. tanár. 

Helyettes elnök: Dr. KOVÁTS FERENC ny. r. tanár. 

Tagok: Dr. EREKY ISTVÁN ny. r. tanár. 

Dr. SZANDTNER PÁL ny. r. tanár, 

vitéz Dr. MOÓR GYULA ny. r. tanár, 

Dr. BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár. 

III. Alapvizsgálati bizottság. 

Elnök: Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR ny. r. tanár, 

Helyettes elnök:- Dr. HELLER ERIK ny. r. tanár. 

Tagok: Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT ny. r. tanár, 

vitéz Dr. MOÓR GYULA cny. r. tanár. 

Dr. BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár. 

Dr. TURY SÁNDOR KORNÉL ny. r. tanár. 

Jogtudományi államvizsgálati bizottság. 

Elnök: Dr. HELLER ERIK ny. r. tanár. 

Helyettes elnök: Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT ny. r.'tanár. 

Belső tagok: Dr. MENYHÁRTH'GÁSPÁR ny. r. tanár. 
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Dr. Kiss ALBERT ny. r. tanár, 

vitéz Dr. MOŐR QYULA ny. r. tanár. 

Dr. TURY SÁNDOR KORNÉL ny. r. tanár. 

Külső tagok: Dr. AIGNER KÁROLY főispán. 

Dr. BOROSS DEZSŐ kir. főügyész. 

HAMZA GÉZA szegedi kir. táblai elnök. 

Dr. KONCZWALD ENDRE törv.-széki elnök. 

Dr. Kószö ISTVÁN ny. belügyi állam-

titkár. 

Dr. MUNTYÁN ISTVÁN it. táblai tanács-

elnök. 

Dr. SZÉLL GYULA ügyvéd, ügyvédi ka-

marai elnök. 

Dr. TÓTH IMRE ügyvéd, kormányfő-

tanácsos. 

Dr. VÉGMANN FERENC ügyvéd, kormány-

főtanácsos. 

Államtudományi államvizsgálati bizottság: 

Elnök: Dr. BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár. 

Helyettes elnök: Dr. KOVÁTS FERENC ny. r. tanár. 

Belső tagok: Dr. KOSUTÁNY IGNÁC nyug. ny. r. tanár. 

Dr. POLNER ÖDÖN ny. r. tanár. 

Dr. EREKY ISTVÁN ny. r. tanár. 

Dr. SZANDTNER PÁL ny. r. tanár, 

vitéz Dr. MOÓR GYULA ny. r. tanár. 

Dr. IVÁNYI BÉLA ny. r. tanár. 

Külső tagok: Dr. Buócz BÉLA rendőrfőtanácsos. 

Dr. GAÁL ENDRE kormányfőtanácsos. 

Dr. KOLB ÁRPÁD pénziigyigazgató, mi-

niszteri tanácsos. 

Dr. SOMOGYI SZILVESZTER polgármester. 

Dr. SZALAY JÓZSEF ker. főkapitány, 

Dr. TONELLI SÁNDOR ker. és iparkama-

rai főtitkár. 
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II. 

Az orvosi, mathematikai és természettudományi 

karral kapcsolatos bizottságok. 

1. A gvógyszerészgyakornok-vizsgáló bizottság: 

Elnök: Dr. LŐTE JÓZSEF. 

Tagok: Dr. ISSEKUTZ BÉLA. 

D r . SZÉKI TIBOR. 

LEINZINGER GYULA gyógyszevtártulaj-

donos. 
BORBÉLY JÓZSEF gyógyszertártulajdonos. 

2. Gyógyszerészhallgatók elővizsgálat! bizottságai 

Elnök: A math. és természettudományi kar 
dékánja. 

Tagok: Dr. PFEIFFER PÉTER. 

D r . GYŐRFFY ISTVÁN. 

Dr . SZÉKI TIBOR. 

Dr . KISS ÁRPÁD. 

3. A gyógyszerészmesteri szigorlatoknál működő bizottság 

tagjai: 

Elnök: Az orvoskar dékánja. 
Kormány-

ksépvíselök: Dr. VERESS ELEMÉR. 

TEMESVÁRY JÓZSEF gyógysz.-mester. 

Bizottsági tagok: Dr. ISSEKUTZ BÉLA. 1 

Dr . SZÉKI TIBOR. 

Dr . DARÁNYI GYULA. 
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4. Az orvos doktori szigorlatokhoz kinevezett kormány-

képviselő : 

Dr. GYŐRY TIBOR h. államtitkár. 

Dr. MOLNÁR ANDOR nyug. egyet. ny. r. tanár. 

Dr. LÖTE JÓZSEF min. titkár. 

5. A gyógyszerész approbátios vizsgánál mtíködő bizott-
ság tagjai: 

Elnök: Az orvoskar dékánja. 
Kormány-

képviselő: Dr. VERESS ELEMÉR. 

Bizottsági tagok: DR. DÁVID LAJOS. 

BORBÉLY JÓZSEF gyógysz.-mester, 
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M I . 

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. HUSZTI JÓZSEF (1. bölcs. kar). 

Alelnök: 

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

Vizsgáló bizottság: 

Dr. BARTÓK GYÖRGY, a philosophiából (1. bölcs. kar). 

Dr. BUDAY ÁRPÁD, az ókori történelemből (1. bölcs. 

kar). 

Dr. FÖRSTER AURÉL, a classica phMogiából (1. bölcs. 

kar). 

Dr. DÉzsi LAJOS, a magyar irodalomból (1. bölcs. kar). 

Dr. ERDÉLYI LÁSZLÓ, a magyar történelemből (lásd 

bölcs. kar). 

Dr. FARKAS BÉLA, a rendszeres állattanból (1. a math. 

és term. tud. kar). 

Dr. FÓGEL JÓZSEF, az egyetemes történelemből (1. 

bölcs. kar). , 

Dr. FRŐHLICH PÁL, a természettanból (1. a math. és 

term. tud. kar). 
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Dr. GELEI JÓZSEF, az általános állattanból (1. a math. 

és term, tud. kar). 

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

term. tud. kar). 

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

term. tud. kar). 
Dr. HOROER ANTAL, a magyar nyelvészetből (lásd 

bölcs. kar). 
Dr. HUSZTI JÓZSEF, a classica philologiából (lásd 

bölcs. kar). 

Dr. IMRE SÁNDOR, a pedagógigából (1. bölcs. kar). 

Dr. KERÉKJÁRTÓ BÉLA, az ábrázoló geometriából 

és mathematikából (1. math. és term. tud. kar). 

Dr. KISS ÁRPÁD, a szervetlen vegytanból (1. math. és 

term. tud. kar). 

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

Dr. MÉSZÖLY GEDEON, a magyar nyelvészetből (lásd 

bölcs. kar). 

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

term. tud. kar). 

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

bölcs. kar). 

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

bölcs. kar). 

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

term. tud. kar). 

Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND, az ásvány- és földtan-

ból (1. math. és term, tud. kar). 

Dr. ZOLNAI BÉLA, a francia nyelv- és irodalomból 

(1. bölcs, kar), • • . 

Bizottsági jegyző: 

Dr. KOLOSVÁRY GÁBOR áll. középisk. r. tanár. 

2. Középiskolai tanárképző-intézet. 

Elnöki iroda és hivatalos helyiség: Szukováthy-tér 1. II. em. 15. 

. . . - Elnök: 

Dr. BARTÓK GYÖRGY egyetemi ny. r. tanár (1. a bölcs. 

kar). 
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.:: . . Elnökhelyettes: 

Dr. GYŐRFFY ISTVÁN, egyetemi ny. r. tanár (1. math. 

'és term.' tud. kar). 

Az igazgató-tanács tagjai: 

• Dr. DÉZSI LAJOS, egyetemi ny. r. tanár (1. bölcs, kar), , 

Dr. QYŐRFFY ISTVÁN, egyetemi ny. r. tanár (1. math. 

és term. tud. kar). 

Dr. HUSZTI JÓZSEF, egyetemi! ny. r. tanár (1. bölcs. 

kar). 

Dr. KAUFMANN QYÖRGY, szegedi áll. reálgimnáziumi 

igazgató. 

Dr. RIESZ FRIGYES., egyetemi ny. r. tanár (1. math. és 

term. tud. kar). 

, SCHILL FÜLÖP, szegedi áll. leánygimnáziumi igazgató. 

Dr. SCHMIDT HENRIK, egyetemi ny. r, tanár (1. bölcs. 
kar). 
• Dr. SZÉKI TIBOR, egyetemi ny. r. tanár (1. math. . 

és term. tud. kar). 

Tanárok: 
• Dr, BARTÓK GYÖRGY, (1. bölcs. kar). 

Dr. BUDAY ÁRPÁD, (1. bölcs. kar). 

' ' Dr. DARÁNYI GYULA (1. orvos tud. kar). 

Dr. DÉZSI LAJOS, (1. bölcs. kar). ~ 

Dr. ERDÉLYI LÁSZLÓ (1. bölcs. kar). 

Dr. FÓGEL JÓZSEF, (1. bölcs. kar). 

Dr. FÖRSTER AURÉL (1. bölcs. kar). 

Dr. FRŐHLICH PÁL, (1. math. és term. tud. kar). 

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

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

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

Dr. HORGER ANTAL, (1. bölcs. kar). 

Dr. HUSZTI JÓZSEF, (1. bölcs. kar). 

Dr. IMRE SÁNDOR, (1. bölcs. kar). 

Dr. KERÉKJÁRTÓ BÉLA, (1. math1. és term. tud. kar). 

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

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

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

Dr. SCHMIDT HENRIK, (1. bölcs. kar). 

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

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

kar). 

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

Dr. ZOLNAI BÉLA, (1. bölcs. kar). 

Beosztott középiskolai tanárok: 

Dr . KOLOSVÁRY GÁBOR. 

D r . TETTAMANTI BÉLA. 

Nyelvtanítók: 

• SCHNEIDER FERENC, (1. bölcs. kar). 

KAPPEL GYULA, (1. bölcs. kar). 

Dr. MARÓT KÁROLY c. rk. egyetemi tanár (1. bölcs. 

kar). 

Dr. RÉVAY JÓZSEF, kegyesrendi középiskolai tanár (1. 

bölcs. kar). 
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EGYETEMI INTÉZETEK 

ÉS GYÜJTEMÉNYTÁRAK. 

L Könyvtár. 

•Igazgató: 
Dr. BIBÓ ISTVÁN miniszteri tanácsos. Lakik: Leszá-

moló palota. 

Könyvtárőrök: 
Dr, SZÁDECZKY-KARDOSS BÉLA. Lakik: Mérei-utca 8. 

sz. II. em. 
Dr. PUSKÁS ENDRE. Lakik: Tisza Lajos-korút'31. sz. 

Könyvtártiszt: 
Dr. CSILLIK BERTALAN. Lakik: Bécsi-kőrút 31, sz. 

Könyvtári segédőr: 

Dr. HEREPEY V. ÁRPÁD. Laliik: Temesvári-kőrút 23. 

Könyvtári segédtiszt: 

Vitéz Dr. SZÉCHENYI SÁNDOR. Lakik: József főherceg-

. tér 1/4. 

Könyvtári gyakornok: 

Dr. VARGA SÁNDOR egyet. m. tanár. Lakik: Kárász 

utca 6. sz. 

Dr. BOGNÁR DEZSŐ. Lakik: Mikszáth Kálmán-utca 15. 

Napidíjasok: 

özv. Joó SÁNDORNÉ sz, TIMCSÁK JÚLIA. Lakik: Dugo-

nics-utca 3. sz. III. 9. ajtó. 

Z. NICK MÁRTHA. Lakik: Qyertyámosi-utca 6. II. em. 2. 

Napibéres altisztek: 

Nacsa Mihály. Lakik: Újszeged, Szerb-internátus. 

Gombkötő Ferenc. Lakik: Debreceni-utca 5. sz. 

Sebesi József. Lakik; Újszeged, Bobonics-telep 26. sz. 
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II. Orvoskari intézetek és gyűjteménytárak. 

Leíró- és tájbonctani intézet. 

(Kossuth Lajos-sugárút 40., ,,Anatőmiai"-épiilet.) 

Igazgató-tanár: Dr. DAVIDA JENŐ f . 

Tanársegédek: Dr. GELLÉRT ALBERT és Dr. SZABÓ 

DÉNES. 

Díjtalan tanársegéd: Dr. MÜNCZ FRIGYES. 

Díjas gyakornok: BARÁZS GYULA. 

Díjt. gyakornokok :BRUSZ GYULA, CSABAY BÉLA, DENK 

JÓZSEF, GOTTWALD LÁSZLÓ és 

VADAS KLÁRA. 

Díjas demonstrátorok: Haller Arthúr és Szabó György. 

Műszaki altiszt, laboráns: Papp János, nyugalomba ment. 

II. oszt. altisztek: Szrenko Sándor.és Stahl Mátyás. 

Házfelügyelő az Anatómiai épületben: Zombory Mihály. 

Szövet- és fejlődéstani intézet. 

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

Igazgató: Dr. DAVIDA JENŐ, mint helyettes t-

Tanársegéd: Dr. VERESS MIKLÓS. 

Díjas gyakornokok: BACSICH PÁL és GELLÉRTNÉ Dr. MARI 

ÁGNES. 

Díjtalan gyakornok: WLASICS TIBOR. 

I. oszt. altiszt: Ribár Mihály. 

Élettani intézet. 

(Kálvária:tér 5/b. sz.) ,, 

Igazgató: Dr. VERESS ELEMÉR. 

Tanársegéd: Dr. CSINÁDY JENŐ; ' ; 



Díjt. tanársegéd: Vitéz Dr. ROSZTÓCZY ERNŐ. 

Díjas gyakornok: ZEYK DOMOKOS. 

Díjt. gyakornokok: - CSIKY LÁSZLÓ és MAYER DEZSŐ. 

Laboráns: Schne'ider József. 

Napibéres altiszt: Szécsi Sándorné. ' • 

Orvosi vegytani intézet. 

(Kálvária-tér 5/b, sz.) 

Igazgató: Dr. SZENT-GYÖRGYI' ALBERT. 

Tanársegédek: Dr. MAROSS TIBOR, Dr. SÓFALVY IDA. 

Díjas gyakornokok: LOVÁSZ TIBOR és SCHNEIDER LAJOS. 

Díjt. gyakornok: AMBRUS PÁL. 

Altiszt: Ágoston Lajos. ' " 

II. oszt altiszt: Komócsin Balázs. 

Kórbonctani és kórszövettani intézet. 

(Kossuth Lajos-sugárút 40;, \,Anatómiai"-épület.) 

Igazgató: Dr. BALÓ JÓZSEF. 

Tanársegédek; Dr. KÁLLÓ ANTAL, Dr. KUP GYULA. 

Díjas gyakornokok: Dr. DUBRAUSZKY VIKTOR és GÉRLEY 

FERENC. 

Díjt. gyakornokok: Dr. DANCZ MÁRTA és FRANKEL LAURA. 

Laboráns: Mészáros Sándor. 

Altiszt: Zombory Mihály 'és Bogár István. 

Napibéres altiszt.:' -Csórja Zsuzsámra. 

Törvényszéki orvostani intézet. 

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

Igazgató: Dr. JANKOVICH LÁSZLÓ. . 

Tanársegéd: Dr. ASZALÓS JÁNOS. 

Díjas gyakornok: INCZE GYULA, " 

Díjt. gyakornokok: Dr. BRUCHTER. ALBERT és FAZEKAS 

GYULA. • V ' 

Gépírónő: SÁNTA ELLA. 

Praeparator szakaltiszt: Gál Pál. 1 

Napibéres altiszt: Dobay. Mihály. . 
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Általános kór- és gyógytani intézet. 

(Rigó-utca 24,'c. sz.) _ •. 

Igazgató: Dr. JENEY ENDRE. 

Tanársegéd: Dr. VIETORISZ KÁLMÁN. 

Díjas gyakornok: NAGY MÁRTON 

Díjt. gyakornokok: GÁLL SÁNDOR, KARY ISTVÁN és VARGA 

ZSIGMOND. 

Laboráns: Kátay Albert műszaki altiszt. 

Altiszt: Fodor Béla. 

Gyógyszertani intézet. 

(Kálvária-tér 5/b. sz.) 

Igazgató: Dr. ISSEKUTZ BÉLA. 

: Tanársegéd: LFj. JÁNCSÓ MIKLÓS. 

Díjas gyakornokok: BOTZ ELEK és Dr. NYÁRY ANDRÁS. 

Díjt. gyakornokok: BEDNÁR ILONA, GYŐRY GYULA, KNÉZY 

JENŐ, VARGA ISTVÁN, VÁRADY KÁ-

ROLY. 

Altiszt: Náczi Istvánné és Batki Mihály. 

Napibéres: Veress Szilárdka. 

Gyógyszerismereti intézet. 

(Káüváraa-tér' 5/b. sz. Ideiglenesen a gyógyszertani int. helyiségeiben.) 

Igazgatóhelyettes; Dr. ISSEKUTZ;BÉLA. 

Adjunctus: Dr. TUKATS SÁNDOR. 

Tanársegéd: Dr. LEINZINGER MÁRIA. 

Díjas gyakornok: Dr. DIRNER ZOLTÁN. 

Díjt. gyakornok: GQSZTONYI KJÁZMÉR. 

Napibéres: Görlik Józsefné. 

Egyetemi gyógyszertár. 

(Kálvária-fór -5/b. sz.) 

Gyógyszertári vegyész: Dr, BARY ZSIGMOND. 

.Egyétérni gyógyszerész: Dr. DÁVID LAJOS. 

Tanársegédek: BERECZKY KLÁRA, NÓVÁK ISTVÁN. 

Díjt. gyakornokok: MIKLÓS ZOLTÁN, NÓVÁK ERNŐ, SZER-

. DAHELYI LÁSZLÓ és VÁRADY LAJOS. 
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Napidíjas: KÁTAI RÓZSIRA-. 

Altiszt: Bónus János. 

Napibéres altisztek: Simon Ferenc, Kis Józsefné. 

Közegészségtani intézet. ( 

(Kálvária-tér 5/b. sz.) 

Igazgató: Dr. DARÁNYI GYULA. 

Tanársegédek: "Gözsi BÉLA, Dr. IVANOVICS GYÖRGY. 

Díjtalan gyakornok: Dr. PÉTERFFY GÜSZTÁV: 

Praeparator: KELEMEN MARGIT. 

Díjtalan gyakornok: HERZSENYÁK MIHÁLY. 

Altisztek: Kasza Gergely, Relyén Rádoné. 

Belgyógyászati klinika. 

(Kálvária-tér 5/b. sz.) 

Igazgató: Dr. JANCSÓ MIKLÓS. 

' Adjunctus'. Dr. PURJESZ 'BÉLA. 

Tanársegédek: Dr. ENGEL RUDOLF, Dr. BERKESSY 

LÁSZLÓ, Dr.: vitéz VARGA LAJOS. 

Díjas gyakornokok: Dr. AJTAY GYULA, Dr, RADVÁNYI 

GÉZA és BERKESSYNÉ szül. Dr. Si-

, : MON IRÉN. -

Díjt. gyakornokok:' Dr. ARMENTANÓ .LAJOS, Dr. HORVÁTH 

KLÁRA, Dr . LAJOS SÁNDOR és D r . 

WEINMANN MÁRIA. 

I. oszt. altiszt :. Cstesmánh. Miksa. , 

II. oszt. altiszt: Farkas János és Lengyel Teréz. 

Sebészeti klinika és raufő-intézet. 

(Kálvária-tér 5/b. sz.) 

Igazgató: Dr. VIDAKOVITS KAMILL. 

Tanársegédek: Dr. TÓTH JÓZSEF, Dr. TRÓJÁN EMIL és 

DR; VECSERNYÉS ANDRÁS. 

Fül-, orr- és gége gyógyászati tanársesegéd:-

Dr . TREER JÓZSEF. 

Díjas műtönövendékek: Dr. ÁRVA JÓZSEF, Dr. FÖRGETEG 

' ; ' JÁNOS, Dr . VUKÁN JÓZSEF és D r . 

ZSULYEVICH ISTVÁN. 
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Díjtalan műtőnövendékek: Dr. BAKAY GYÖRGY, Dr. FALTA 

LÁSZLÓ és D r . KIRSCHBAUM JENŐ. 

Kapus: Lengyel Dezső. 

I. o. műsz. altiszt: Máté András. 

II. oszt. altiszt: Lengyel Jakab. 

Napíbéres: Hegyi Pál. 

Szemészeti klinika. 

(Erzsébet-rakpart 16.) 

Igazgató: Dr. DITRÓI GÁBOR . 

Tanársegédek: Dr, FEJÉRE GYULA és Dr. SZÁSZ 

SÁNDOR. 

Díjas gyakornokok: Dr. INCZE. KLÁRA, Dr. NAGY MÁRIA 

és D r . PAVKOVITS BUGARSZKY 

GYÖRGY. 

Díjt. gyakornok: Dr. FEHÉR LAJOS. 

Kapus: Benkő György egyet, altiszt. 

Napibéres altiszt: Orbán Ferenc. 

Szülészeti- és nőgyógyászati klinika. 

(Fodor-utca 9.) 

Igazgató: Dr. BERECZ JÁNOS. 

Adjunctus: Dr. KUNCZ ANDOR . 

Tanársegédek: Dr. FILEP ALADÁR , Dr. KÜHBACHER 

FERENC, D r . MÉSZÁROS GÁBOR és Dr . 

MOLNÁR JÓZSEF. 

. Díjas gyakornok: Dr. BÖHM SÁNDOR. , 

Díjt. gyakornokok: Dr. DOBAY BÉLA , Dr. DELBL FERENC, 

D r . KLAZSIK IMRE, D r . KÓSA SÁNDOR, 

D r . KULITZY GÉZA , D r . MLINÁRICS JÓ-

ZSEF, D r . NEMHCSKAY TIVADAR, Dr . 

STINGLY ZSIGMOND, D r . STRÓBL FE-

RENC, D r . SZÖTYORY LAJOS, D r . TÁ-

BOR PÁL és ÖHLBAUM ŰYULA. 

Egyet, főszülésznő: DÉSSY VILMA. - • ; .• 

Napidíjas röntgenkezelőnö:: özv. Bokor Lászlóné. szül. 

Szabó Erzsébet. 
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Kapus; Varga Lajos. . 

Gépész: Barna József. ,'! 

II. o. altiszt: Bakacsi Gyula. 

Napibéres altiszt: özv. Zaviza Lászlóné. 

Bőr- és nemibe teg-klinika. 

(Kálvára-út 52. sz.) 

Igazgató: Dr. PoÓR FERENC. 

Adjunctus: Dr. vitéz RERDE KÁROLY. 

Tanársegédek: Dr. HORNYÁNSZKY KÁROLY és Dr. 

REJTŐ KÁLMÁN. 

Díjas gyakornokok: Dr. KOLB ENDRE és T. Dr. NAGY 

ILONA. 

Díjtalan gyakornok: Dr. Gsucs SÁNDOR. 

Altisztek: Sohadt József, Miklós István, Vanyur 

József. 

Napibéresáltiszt: Berta József. : 

Elme- és ideggyógyászati klinika. 

(Pulcz altábornagy-utca 12. sz.) 

Igazgató: Dr. SZABÓ JÓZSEF+. 

Adjunctus: Dr. STIEF SÁNDOR. 

Tanársegédek: Dr. TANKA DEZSŐ és Dr. TOKAY 

LÁSZLÓ. 

Díjas gyakornokok: Dr. TANKÁNÉ szül. BOLYÁKY ILONA, 

és D r . J o ó BÉLA. 

Díjt. gyakornokok: GYŐRY ALBERT és STERN ELEONÓRA. 

Klinikai főápolónő: Mann Ilona (mint helyettes). 

Klinikai főápoló: Vitéz Deák István. 

Aítiszt: Fekete Lajos. 

Napibéres altiszt: Szabadi József. 

Gyermekgyógyászati klinika. 

Erzsébet-rakpart 18, 
• • ' 

Igazgató: Dr. HAI.Niss ELEMÉR. 

C . adjunctus: Dr. WÁLTNER KÁROLY.- . 

/Tanársegéd: Dr. LUKÁCS JÓZSEF. 

Díjas gyakornok: WALTNERNÉ Dr. MOGÁN KLÁRA. 
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Díjt. gyakornokok: Dr. DVORCSÁK PIROSKA, Dr. JÓJÁRT 

JÓZSEF, D r . LISZKA IRÉN, Dr . MAGYAR 

KÁROLY, Dr . MÓRICZ DÉNES, D r . T ó n 

JÁNOS és D r . ÜRMÖSSY ERZSÉBET. 

Altiszt: Szűcs Mátyás. 

Műszaki altiszt: Madarász András. 

Fogászati klinika. 

(Szukováthy-tér 1. sz.) 

Vezető tanársegéd: Dr. GÜLLNER LAJOS. 

Díjas gyakornok: Dr. MIKLÓS ISTVÁN. 

Díjt. gyakornokok: Dr. KLUG MÁRIA MARGIT, Dr. Ko-

CZÁN ILONA, DEÁKNÉ Dr . SZABÓ VIOLA 

és D r . VERNESS QYULA. 

Altiszt: Pacsa János. 
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IIL Bölcsészetkari intézetek, 
(Szukováthy-tér 1, sí. III. em.) 

• 1. Archaeologiai Intézet 

(ill em. 36—45.) 

Igazgató: Dr. BUDAY ÁRPÁD ny. r. tanár. 

Adjunctus: Dr. BANNER JÁNOS C. ny. rk. tanár. 

Gyakornok: Dr..BÁLINT ALAJOS. 

Demonstrátor: ERDEI'LÁSZLÓ. 

Altiszt; Broda Sándor, I. o. altiszt. 

í 2. Classica-phiíologiaí Intézet 

(III. em. 29—31.) 

Igazgató: Dr. HUSZTI JÓZSEF ny. r. tanár. 

i .?. Egyetemes Történelmi Intézet 

(III. em. 28., 30., 31.) 

Igazgató: Dr. FÓGEL JÓZSEF ny. r. tanár. 

4 Földrajzi Intézet 

(III. em.' 32.) 

Igazgató: Dr. KOOUTOWICZ KÁROLY ny. r. tanár. 

Adjunctus: Dr. SCHILLING GÁBOR magántanár. 

Tanársegéd: Dr. IRMÉDI MOLNÁR LÁSZLÓ. 

Obszervator:Dr. BODNÁR BÉLA díjtalan tanársegéd-

Díjtalan gyakornok: Dr. SZOKOLAY .MARGIT, középiskolai 

tanár. 

Altiszt; Kiss Sá/ndor, I. oszt. altiszt. 
Nápibéres szolga; Hegedűs (Hovodzák) Imre. 



9 5 

5. Francia Philologiai Intézet 

(III.. em. 16—17.) 

Igazgató: Dr. ZOLNAI BÉLA ny. r. tanár. 

6. Germán Philologiai Intézet 

(III. em. 26.) 

Igazgató: Dr. SCHMIDT HENRIK ny. r. tanár. 

• 7. Indogermán Nyelvészeti Intézet 

(III. em. 25.) 

Igazgatóhelyettes: Dr. SCHMIDT HENRIK ny. r. tanár. 

8. Magyar Irodalomtörténeti Intézet 

<111. em. 18-19.) 

Igazgató: Dr. DÉZSI LAJOS ny. r. tanár. 

9. Magyar Művelődéstörténeti Intézet 

(III. EM. 1—2.) 

Igazgató: Dr. ERDÉLYI LÁSZLÓ ny. r. tanár. 

tx 10. Magyar Nyelvészeti Intézet 

(III. em. 21—22.) 

Igazgató: Dr. HOROER ANTAL nly. r. tanár. 

V 11. Magyar Történelmi Intézet 

(III. em. 3—4.) 

• Igazgató: Dr. SZÁDECZKY K. LAJOS ny. r. tanár. 

t, 12. Művészettörténeti Intézet 

(III. em. 36.) 

Megbízott igazgató: Dr. BUDAY ÁRPÁD ny. r. tanár. 

/, 13. Ókori Történelmi Intézet 

(III. em. 29.) 

Igazgatóhelyettes: Dr. HUSZTI JÓZSEF ny. r. tanár. 



L 14. Paedagogiai Intézet 

' (III. em. 15.) 

Igazgató: Dr. IMRE SÁNDOR ny. r. tanár, 

15. Philosophiai Intézet 

(III. em. 13—1'4.) 

Igazgató: Dr. BARTÓK GYÖRGY ny. r. tanár. 

16. Uralaltaji Nyelvészeti Intézet 

(III. em. 23.) 

Igazgató: Dr. MÉSZÖLY GEDEON ny. r, tanár. 
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IV. Mathematikai és természettudományi kari 

intézetek és gyűjtemények. 

Állatrendszertani Intézet és Gyűjteménytár. 

(Szukováthy-tér 1., Leszámoló palota földszint.) 

Igazgató: Dr. FARKAS BÉLA. 

Tanársegéd: Dr. BOTH JOLÁN. 

Díjt. gyakornok: MIKSZÁTH GYULA. 

Altiszt:-D. Papp Gyula. 

Kisegítő szolga: Palotás János. 

Állattani és összehasonlító boncolástani intézet 

és gyűjteménytár. 

(Tisza Lajos-körút 6.) 

Igazgató: Dr. GELEI JÓZSEF. 

Adjunctus: Dr. MÁTYÁS JENŐ magántanár. 

Tanársegéd:' Dr. ROTARIDES MIHÁLY. 

Gyakornok: BOROS LAJOS. 

Díjtalan gyakornok: SZABÓ MIHÁLY és HORVÁTH PÉTER. 

Mikrotechnika'i női segéd: MAGOSS IRÉN. 

Kapus: Batiz Ferenc. 

Altisztek: Gál Farkas, vitéz Olasz István, Ru-

csek József. 

Általános és Rendszeres Növénytani ^intézet, Botanikus 
múzeum és Fűvész kert. 

(Tisza Lajos-körút 6/a. I. em. Botanikus kert: Újszegeden.) 

Igazgató: Dr. GYŐRFFY ISTVÁN. 

Adjunctus: Dr. KOL ERZSÉBET. 
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1. tanársegéd: H . Dr. PÁKH ERZSÉBET. 

fl. tanársegéd: ÉBER ZOLTÁN. 

Díjt. gyakornokok: SCHEITZ ANTAL és GALLÉ LÁSZLÓ. 

Altisztek: Rózsa Mihály, Kéri Péter és Förgeteg 

József. 

Segédkertészek: Ifj. Somogyi Imre, Fodor Dezső. 

Ásvány- és Földtani Intézet és Gyűjteménytár. 

(Tisza Lajos-körűt 6.) 

Igazgató: Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND, 

Adjunctus: vitéz Dr. LENGYEL ENDRE magántanár. 

Tanársegédek: Dr. MIHÁLTZ ISTVÁN és ifj. POLNER 

ÖDÖN. 

Fizetéstelen tanársegéd: Dr. UZONYI RÓZSA. 

A második gyakornoki állás 1924. júl. 1-én B. listára he-

lyeztetett. 

Praeparator h.: Gál Jeremiás kezelő altiszt. 

Altisztek: Csóti Gy. József és Kuluncsvts Ferenc. 

Geometriai és ábrázoló geometriai intézet. 

(Központi Egyetem.) 

Igazgató: Dr. KERÉKJÁRTÓ BÉLA. 

Tanársegéd: Dr. LIPKA ISTVÁN. 

Altiszt: Sopsich* Gyula. 

Mathematikai szeminárium, 

(Központi Egyetem.) 

Igazgatók: Dr. RIESZ FRIGYES ügyvezető igaz-

gató, Dr. HAAR ALFRÉD. 

Adjunctus; Dr. RADÓ TIBOR magántanár. 

Tanársegéd: Dr. KALMÁR LÁSZLÓ. 

Természettani gyakorlati intézet. 

(Tisza Lajos-körut 6.) 

Igazgató: Dr. PFEIFFER PÉTER. 

Tanársegéd : HARTLY DOMOKOS. 

Altiszt: vitéz Gombos János. 
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Természettani kísérleti intézet. 

' (Tisza Lajos-körút 6.) 

Igazgató: Dr. FRŐHLICH PÁL. 

Adjunctus: Dr. GYULAI ZOLTÁN magáananár. 

Tanársegéd: JAKAB IMRE. 

Gyakornok: TUNYOGI CSAPÓ JÁNOS. 

. Díjt. gyakornok: HARTLY DOMOKOSNÉ, SZ. SUMPF ILONA. 

Egyet, mechanikus: Klein Ottó. 

Műszaki altisztek: Fazekas András és Jenei Pál. 

Altiszt: Rehák István. 

I. sz. vegytani intézet. 

(Tisza Lajos-körút 6.) 

Igazgató: Dr. SZÉKI TIBOR. 

Adjunctus: Dr. KŐSZEGI DÉNES. 

I. tanársegéd: Dr. BRUCKNER GYŐZŐ. 

II . tanársegéd: HARASZTI JÓZSEF. 

Gyakornok: Dr. LENGYEL LAJOS és TOMORI 

NÁNDOR. 

Altisztek:'Baráth Imre, Soltész Kálmán és Mak-

láry Sándorné. 

II. sz. vegytani intézet. 

(Tisza Lajos-körút 6.) 

Igazgató: Dr. Kiss ÁRPÁD. 

I. tanársegéd: Dr. KOCSIS JENŐ. 

II . tanársegéd: Dr. BOSSÁNYI IRÉN. 

Gyakornok: URMÁNCZY ANTAL. 

Díjtalan gyakornok: URAY MÁRIA. 

Altisztek: Gera János, Temesvári András. 

T* 
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Bizottságok: 

a) Könyvtári állandó bizottság: 

Elnök: Dr. ISSEKUTZ BÉLA, egyet. ny. r. tanár. 

Rendes tagok: Dr. EREKY ISTVÁN, Dr. BUZA LÁSZLÓ, 

Dr . HAINISS ELEMÉR, Dr . DÉZSI LAJOS, D r . BARTÓK GYÖRGY, 

Dr. HAAR ALFRÉD, Dr. SZÉKI TIBOR egyet, nyilv. r. tanárok. 

b) Egyetemi állandó tornázó- és vívó-intézeti bizottság: 

Elnök: Dr. HAINISS, ELEMÉR. 

Tagok: Dr. BUZA LÁSZLÓ 

Dr . BARTÓK GYÖRGY 

Dr . VIDÁKOVICS KÁMILLÓ 

Dr . SZENTPÉTERY ZSIGMOND. 

Torna- és vívótanár: TOMANÓCZY GUSZTÁV. 

Kezelő altiszt: Ördög József. 

c) Egyetemi klinikai bizottság: 

Elnök: Dr. JANCSÓ MIKLÓS, ny. r. tanár. 

Bizottsági tagok: Az egyetemi klinikák igazgatói, a 

kórbonctani intézet , igazgatója, 

az egyet, gyógyszertár veze-

tője, az egyet, gazdasági hivatal 

igazgatója. 

d) Egyetemi Horthy Miklós Internátus és Diákasztal 

Felügyelő bizottsága: 

Elnök: Dr. SZANDTNER PÁL egyetemi riy. r. tanár. 

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

tanár. 
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Rendes tagok: Dr. SOMOGYI SZILVESZTER polgármes-

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

NER PÁL, D r . BUZA LÁSZLÓ, Dr . DITRŐI QÁBOR, Dr . HAINISS 

ELEMÉR, Dr. BUDAY ÁRPÁD, Dr. HORGER ANTAL, Dr. Kiss 

ÁRPÁD és Dr. GYŐRFFY ISTVÁN ny. r. tanárok. 

A leányinternátus vezetésével megbízva: Dr. VALEN-

TINI ELVIRA igazgatónő. 

Felügy. biz. jegyző, pénztárnok: Dr. BÁLINT ALAJOS, 

egyet, gyakornok. 

Internátusi épületfelügyelő: NAGY TAMÁS, 

„ „ helyettes: TÖRÖK BÉLA. 



EGYETEMI HIVATALOK 

Egyetemi rectori hivatal: 

Egyet, főtanácsos: Dr. PETTYKÓ JÁNOS. 

Irodatiszt: KUJBUSZ IRÉN. 

Napidijasok: PAPP.MARGIT és GÁNYI OSZKÁR. 

Főpedellus: András János. 

Altiszt: Kovács István. • 

A jog- és államtudományi kar dékáni hivatala: 

Egyetemi titkár: Dr. VINCZI KÁROLY. 

Napidíjasok: KLEIN ETELKA és KARDOS ZOLTÁN. 

Altisztek: Czompa Miklós, Jernei Mihály és 

Brekva Kálmán. 

Az orvosi kar dékáni hivatala: 

Irodafőtíszt: BÁRDOS FERENC. 

Irodatisztek: KALMÁR ILONKA, ÉDES KAROLA, 

Altisztek: Diós Lajos, Tóiln János. 

Orvoskari „Klebelsberg" könyvtár. 

Vezető tanár: Dr. BALÓ JÓZSEF ny. rk. tanár. 

A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar dékáni 

hivatala: 

Napidíjais: VÁRADY IRÉN. 

Napibéres: SIMÁNDY IRÉN. 

Altisztek: Renkecz István és Csóti Gyapjas 

Ferenc. 
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A raaíhematika és természettudományi kar dékáni 

hivatala: 

Irodasegédtiszt: Dr. KLOSZTER ANTAL. 

Napidíjas: BOROS IRMA. 

Altiszt: Renkecz Lajos. 

Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda: 

Elnök: Dr. SZANDTNER PÁL, egyetetm ny. r. 

tanár. . 

Napidíjas: KERNER IRMA. 

Quaestúra: 

Ouestor: Dr. Kiss ALBERT, egyetemi tanácsos, 

Ellenőr: CSATÁRY QYULA gh. s.-tiszt. 

Napidíjasok: SÁNDOR BÉLA és özv. BAK ANDRÁSNÉ. 

Napibéres: Lázár István. 

f Gazdasági hivatal: 

i Qazd. hiv. igazg.: Dr. SOÓKY ISTVÁN. 

f Klinikai gondnok: HOLLÓ DOMOKOS. 

j Klinikai ellenőr; KOVÁCS FERENC. 

\ Egyetemi ellenőr: SEHNER FERENC. 

Gazd. hiv. tiszt: KRISZTER JÓZSEF. 

f Klinikai élelimezőtisizt: Dr. MIKLÓS KÁROLY. 

j Gazd. hiv. segédtisztek: HUSZTI JENŐ és DEBRECZENI JENŐ. 

i Kezelőnő: BOGYAY ARANKA és DÉVAYNÉ CSAPÓ 

1 OLOA. 

1 Napidíjasok: SALAMON ILONA, • NAGY ERZSÉBET, 

NEUBELLER JÓZSEF, KISS GYULA, NÁ-

DAS ISTVÁN, D r . KLOSZTER ANTALNÉ, 

GRÉCZI PÉTER, KOCSIS JENŐ, ORBÁN 

FERENC, SZILÁGYI SÁNDOR, ZOBAY FE-

RENC, DVORCSÁK IMRE, BERNÁT GI-

ZELLA és MOLNÁR ANNA, 

Műszaki gépfeliigyelő: Hajdú Ferenc. 

Főkertész: Kákonyi Dezső. 

Gépész: Blázsi Sándor. 

Kapus: Fülöp József I. oszt. altiszt. 

Kisegítő szolgák: Muasi András, Győri József. 




