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Tekintetes Egyetemi Tanács!
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Szeretett Tanulóifjúságunk!
Az összes állami intézmények között bizonyára az
egyetemek azok, amelyek történetükben a leghívebben és
a legközvetlenebbül tükröztetik vissza az állam történeti
sorsalakulását. Önállóságuknál, nagy belkormányzati függetlenségüknél fogva, magasra tűzött tudományos és paedagogiai feladatmegoldásokra való törekvésükben, sajátlagos mikrokozmosukba belterjesen sugárzik be a nemzeti
dicsőség ritka napjainak magasztos fénye; vezető kulturszerepükben őket sújtja a legmélyebben a nemzeti gyásznapok sötét bánata. Az immár közel hatvanesztendős
magy. kir. Ferencz József-tudományegyetem története párhuzamosan alakult a nemzet történetének utolsó hat évtizedével. Alapítása a nemzet szellemi és anyagi gyors
gyarapodása korszakának elejére esik. Tanszékeire, laboratoriumjaiba jut az ebben a korszakban oly bámulatos
számban kitermelt nemzeti tehetségek egy része, amely
elismert magas szintre emeli az ifjú egyetem kulturtörekvéseit. Az anyagiakban gyarapodó nemzet mindnagyobb
arányokban építi ki és szereli fel egyetemünk kolozsvári
intézményeit. A magyar állam és az erdélyi társadalom
vetélkednek abban, hogy nagylelkű áldozatkészséggel mindtökéletesebben teremtsék elő az egyetem kutatási és tanítási eszközeit. Néhai agg királyunk, egyetemünk alapítója
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félszázados uralkodói jubileuma évében nemzet és egyetem elérték talán békebeli gyarapodásuk tetőfokát. Röviddel ezután Bosznia annekciója bevezeti hazánk történetének dicsőséggel teli de gyászos végű háborús korszakát
s az arra bekövetkezett forradalom és megszállás kimondhatatlanul súlyos és elviselhetetlenül sebző kataklizmáját.
Egyetemünk, amely közvetlen közelből szenvedte végig
a háború borzalmait, és bőségesen vette ki a maga
részét a háborús áldozatokból és nélkülözésekből, mindenéből kifosztva hagyja el első székhelyét. Úgy látszott
akkor, mintha végnapja közelednék a megcsonkult, lealázott, elszegényedett és az igazságtalanul reárakott terhek
alatt roskadozó magyar nemzetnek, s vele együtt kultúrintézményeinek. De szívós életerővel áll talpra a száz
sebből vérző nemzet. Az egyetem rövid időn belül új,
székhelyhez jut abban a dicső városban, amelyből a nemzeti
megújhodás kiindult. Ott üli meg kilenc évvel azelőtt
országos ünnepség keretében, fájó emlékekkel telve ugyan,
de csüggedetlen bizakodással és a jövőbe vetett szilárd
hittel fennállása első félszázadát.
Mindnyájunk friss emlékezetében él, ami azóta történt.
Az utolsó kilenc év egyetemünk történetének egy oly
korszaka, amelyről nem hiszem, hogy valaha ismétlődni
fog. A magyar kormány és Szeged városa összefogtak,
hogy egyetemünknek itt, a Nagy Magyar Alföld metropolisában és a magyarság legnagyobb vidéki kulturközpontjában spontán áldozatkészséggel új, maradandó, tágas,
dúsan felszerelt és művészies köntösbe öltöztetett hajlékot
emeljenek. Az építőprogramm oroszlánrésze a mult tanévben nyert befejézést. Mult évi október hó végén a
Kormányzó Úr Ő Főméltősága, a kormány és az országgyűlés, hazánk egyházi, katonai és világi nagyjai, a társegyetemek és főiskolák, a helybeli és környékbeli notabilitások jelenlétében, sőt valljuk, be büszkén: az egész
magyar nemzet bámulatteljes és rokonszenves részvéte-
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lével illesztettük be építkezéseink zárókövét a templomtéri
épülettömb falába. Építkezéseinknek erre a részére egy
hatalmas, fenkölt szellem ütötte nagyvonalú egyéniségének
soha el nem múló bélyegét, akinek egyetem- és tudományszeretete művészi elgondolással és szívós akaraterővel
párosulva, nemcsak a különösen a mai időben oly véghetetlen fontosságú orvos- és természettudományok számára a külföld által is megbámult és megirigyelt kutató
és tanító intézeteket emelt, de egyúttal egy páratlan szépségű építészeti remekkel gazdagította nemcsak Szeged
városát és á mi egyetemünket, de az egész országot is,
örökbecsű magyar műemléket emelvén az öröklött műkincsei túlnyomó részétől megfosztott Csonkaországban.
Legelső és legszentebb kötelességemnek tartom, hogy e
helyről beszámolóm során az egyetem minden tanára és
hallgatója nevében is mély és maradandó hálánkat fejezzem ki gróf Klebelsberg Kúnó ny. vallás- és közoktatásügyi magyar kir. minister úr Ő Excellenciájának, Szeged
városa képviselőjének, mint aki fáradhatatlan buzgósággal
és odaadó szeretettel törekedett közel tíz esztendőn át
arra, hogy egyetemünket felépítse, gyarapítsa, felszerelje
és hatalmas intézményekkel ellássa, aki nemcsak kárpótlást kívánt nyújtani nekünk kifosztottságunkért, de azonfelül még a mai mostoha viszonyok között is hathatósan
kiszélesbítette és belterjesítette kutatásaink és tanításunk
kereteit. Nemes nevét aranybetűkkel illesztjük egyetemünk
történetének lapjaira és örökös hagyományként szájrólszájra adjuk, szívből-szívbe plántáljuk soha meg nem
szűnő hódoló hálánknak iránta érzett melegségét, iránta,
aki hatalmas munkaerejét, szélesen ívelő alkotó fantáziáját
és odaadó szeretetét szinte maradék nélkül állította be a
szegedi Ferencz József-tudományegyetem felvirágoztatása
fenkölt gondolatának a szolgálatába. Rektori évem alatt
számtalan ízben volt alkalmam tapasztalni azt, hogy ennek
a gondolatnak az ápolása legbensőbb szíveügye volt.
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Soha sem felejtem el, hogy mily öröm sugározta be arcát,
amidőn az első félévi beiratkozások végén bejelentettem
neki a kétezredik hallgatót. Hallgatóságunk számának ez
az örvendetes gyarapodása az ő elgondolásainak egyik
nagy diadalát jelentette, azoknak az elgondolásoknak,
amelyek egyrészt Szeged város gyarapítására és nemzetközi viszonylatban is nagyvárossá fejlesztésére, másrészt
egyetemünk felvirágoztatására és nemzetközi viszonylatban
is fontos kutató központtá leendő kiépítésére irányultak.
A specifikus szegedvárosi elgondolások tettekben való
megvalósításának méltatását nálamnál hivatotfabb és illetékesebb tényezőkre hárítván, a magam részéről csak
azt kívánom kiemelni, hogy egyetemünk felvirágoztatása
egyúttal egyik jelentős programmpontja volt Szeged városa
gyarapításának. Azt hiszem, hogy ma már minden józanul
gondolkodó szegedi polgár felismerte azt, hogy az egyetem azokat a hatalmas anyagi áldozatokat, amelyeket
Szeged városa érte hozott, nemcsak kultúrmunkájával
hálálja meg, hanem a maga nagy háztartásával jelentős
és ma már nélkülözhetetlen szerepet tölt be Szeged gazdasági életében.
Templomtéri építkezéseink befejezésével kapcsolatosan és párhuzamosan ment végbe ugyancsak az elmúlt
tanévben az ú. n. Leszámoló Palota kibővítésének és
átalakításának a munkája, amelynek befejezésével mindkét
bölcsészeti karunk nyert végleges és megfelelő elhelyezést.
E tanév elején tehát ez a két fakultás, valamint az orvostudományi kar klinikáinak és intézeteinek nagyobb része
már az egyetem saját épületeiben működik. Hátra van
még az egyetem központi szerveinek és gazdasági hivatalának, az egyetemi könyvtárnak, a jog- és államtudományi karnak s végül az orvostudományi kar két klinikájának és öt intézetének végleges elhelyezése. Az erre
vonatkozó építési terv már a múltban elkészült s megindultak a felépítés programmjának megvalósítására vo-
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natkozó tárgyalások, amelyek folyamán tervbe vettük az
egyetem központi épületének a közel jövőben leendő
felépítését egyfelől, s a templomtéri intézetsor kiegészítő
kiépítését másfelől, hogy így a templomtér végleges elrendezése befejezést nyerhessen. Hazánk jelenlegi pénzügyi és gazdasági válsága, amely már az elmúlt tanév
derekán dologi kiadásaink érzékeny apasztásával éreztette
hatását, egyelőre kizárja azt, hogy ennek a programmnak
megvalósítására gondolhassunk. A rendelkezésünkre bo1
csátott anyagi eszközök apasztása a folyó tanév elején
ismét lényegesen megszűkítette tanításunk, kutatásaink és
egyéb közérdekű működésünk kereteit. Ezért kell és készek
is vagyunk arra, hogy . a végsőkig megfeszített munkával
igyekezzünk megfelelni közérdekű küldetésünknek, hogy
így munkateljesítménnyel pótoljuk a már majdnem túlszűkre szabott anyagi eszközeinket. Jóleső megelégedéssel
említhetem fel az ezekben a kereteikben az orvostudományi kar sikeres küzdelmét az ez év elején oly végzetes
erővel fellépett hagymázjárvány ellen, amely küzdelemben
különösen Dr. Darányi Gyula ny. r. tanár, közegészségi
intézetünk volt igazgatója és Dr. Purjesz Béla, belgyógyászati klinikánk vezetője szereztek nagy érdemeket,
amely küzdelemnek hősi halottjaként gyászolja az egyetem Mária Aszteria ápolónővért, aki á hagymázas betegek
odaadó ápolása közben 30 éves korában esett áldozatul
a pusztító járványnak. Dr. Darányi Gyula professor úr
a mult tanévben fejezte be működését egyetemünkön,
hogy a folyó tanévben a Budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem közegészségügyi tanszékén átvegye Rigler
Gusztáv örökségét. Sajnálattal búcsúzunk tőle, mint akiben
egyetemünk tanári karának egyik díszét tiszteltük és akiben kiváló tudóst, odaadó tanárt és kedves kollégát vesztettünk. Őszinte barátsággal teljes sikert és benső megelégedést kívánunk neki új munkakörében. Tudományos és
tanári érdemeinek méltatása utódom feladata lesz, mint
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akinek hivataloskodása idejében történt meg távozó kollégánk kinevezése.
Az állam nyomasztó pénzügyi helyzetére való tekintettel kénytelen-kelletlen bele kell nyugodnunk ezidőszerint
költségvetésünk nagyarányú lefaragásába, egyúttal azonban a legnagyobb eréllyel kell felszólalnunk azok ellen
a támadások ellen, amelyek hazánk főiskolái s elsősorban
a vidéki egyetemek ellen irányulnak és ez egyetemek
teljes vagy részbeni megszüntetésének gondolatát dobják
bele a gazdasági válságtól meggyötört és felizgatott közvéleménybe. Nemcsak mint az egyetemi kormányzat jelenlegi képviselője, hanem mint hazánk kultúrügyét odaadóan szolgálni kivánó professzor és Szeged hű polgára,
tudományos és hazafiúi meggyőződésem egész súlyával
és felelősségem teljes tudatában ünnepélyesen tiltakozom
úgy az egyetem és a tudomány, mint egyetemünk székhelye és területi körzete nevében a közművelődés vidéki
fellegvárainak lebontása ellen. Különösen pedig tiltakozom
az ellen a beállítás ellen, mintha a magyar kultusztárcának a vidéki egyetemek fejlesztésére fordított állítólagos
túlköltekezése volna a jelenlegi válság egyik oka. Az
állami kiadások kivétel nélkül célkiadások, amelyek jogosultsága a közérdekű hasznosság és társadalmi termelékenység szempontjaiból ítélendő meg. E szempontokból
vizsgálván meg a nemzeti nevelés és művelődés érdekében hozott áldozatokat, azokat mindenképen a legelső
sorban teljesítendők közé kell soroznunk. Saját sírját ássa
meg az a nemzet, amely lemond kultúrszintjének fokozatos emeléséről s amely nemcsak hogy nem kívánja
fejleszteni kultúrintézményeit, de meggondolatlanul és
könnyelműen lerontja még a meglévőket is. Nem lehet
és nem szabad a válságot megoldani a jövő nemzedékek
jogos kultúrigényeinek az elhanyagolásával s a véres
verejtékkel felépített kultúrintézmények lerombolásával,
mert az ilyen herosztrateszi intézkedés legfeljebb csak
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ideiglenesen odázza el a válságot, hogy az aztán annál
végzetesebbé, gyógyíthatatlanabbá és reménytelenül idültté
fajuljon. Remélem ennélfogva, hogy a magyar nemzetet
mindenkor jellemző józan meggondolás erélyesen utasítja
vissza a vidéki egyetemek ellen tervezett merényletet s
hogy a magyar társadalom sziklaszilárdan tart ki egyetemei mellett. Adja a Mindenható, hogy építkezéseink
programmjának belátható időn belüli végleges befejezése
jelképezhesse a mostani súlyos válság eredményes kivédését és egy boldogabb és nagyobb haza reményteljes
fellendülését!
Jelenlegi súlyos helyzetünkben különösen jóleső örömmel számolhatunk be arról, hogy kutató, eszközeink kiegészítésére segítségünkre sietett a külföld, jelesül az
Északamerikai Egyesült Államoknak egy hatalmas alapítványa, a Rockefeller-Foundation, amely a mult tanévben
egyetemünk mathematikai-természettudományi karán, valamint az orvostudományi kar elméleti intézetein folytatandó természettudományi kutatások támogatására 119.000
dollár egyszersmindenkori és azonfelül hosszabb időre
szóló évi segélyt engedélyezett. Azonkívül jogos reményünk van arra, hogy ugyanazon nemzetnek egy másik
alapítványa szintén jelentős anyagi hozzájárulással fogja
támogatni egyetemünk tudományos céljait. Egyetemünknek e szükségleteire, és kívánságaira ismét nagy patronusunk, gróf Klebelsberg Kúnó Ő Excellenciája hívta fel
az illetékes külföldi körök figyelmét és indította meg
azokat a tárgyalásokat, amelyek a fenthivatkozott örvendetes eredményhez vezettek. A tárgyalások sikeréhez nagy
mértékben hozzájárult tanári karunk is, amely úgy a
múltban, mint e tanévben is nagyarányú s részben külföldi idegennyelvü szakfolyóiratokban megjelent dolgozataival ékesen demonstrálta az adomány tudományos indokoltságát. Az idegennyelvű dolgozatok száma nem kevesebb
mint 187 volt, míg a magyarnyelvű" kiadványok több száz
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önálló munkát és cikket foglalnak magukban. Ezt a munkásságot a külföldi szakkörök a juttatott segélyen kívül
is még avval honorálták, hogy tanári karunk számos
tagját előkelő tudományos egyesületek rendes és tiszteleti
tagjául választották. Hazánk legelső tudományos szervezete, a Magyar Tudományos Akadémia, úgy mint eddig
is majdnem évről-évre, a lefolyt tanévben is több tanártársunkat tisztelte meg tagságával. így megválasztotta
Dr. Polner Ödön nyilv. r. tanárt és Dr. Finkey Ferenc
tb. nyilv. r. tanárt rendes és Dr. Haar Alfréd nyilv. r.
tanárt levelező tagjává, Dr. Menyhárth Gáspár nyilv. r.
tanárt pedig jogtudományi bizottságába választotta be.
A sikeres tudományos és tanári működés elismeréséül
azonkívül több tanártársunk legmagasabb helyről kitüntetésben részesült. A Kormányzó Úr Ő Főméltósága Dr.
Menyhárth Gáspár nyilv. r. tanárnak a II. osztályú magyar
érdemkeresztet és Dr. Ereky István nyilv. r. tanárnak a
Corvin-koszorút adományozta, Dr. Csengery János nyug.
nyilv. r. tanárnak pedig legfelsőbb elismerését fejezte
ki, s végül Dr. Kuncz Andor és Dr, szőkefalvi Nagy
Gyula egyetemi magántanárokat a nyilv. rendk. és Dr.
Szabó László egyet, magántanárt rendk. tanári címmel
tüntette ki. A lengyel köztársaság elnöke pedig Dr. Iványi
Béla nyilv. r. tanárnak a „Polonia restituta" rend középkeresztjét adományozta.
Külföldi egyetemi kapcsolataink ápolásában élénk
figyelemmel kisértük a külföldi társegyetemek és tudományos szervezetek életmozzanatait és képviseletek küldésével iparkodtunk, amikor csak arra alkalmunk és
módunk volt, őszinte barátságunkat és kollegiális együttérzésünket kimutatni. így a Bolognában a mult év november havában tartott gróf Marsili ünnepségen Dr. Iványi
Béla nyilv. r. tanár, a Helsinkiben a f. é. június hava
folyamán tartott IV. finn-ugor kulturkongresszuson Dr.
Horger Antal ny. r. tanár és a párisi Collége de
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France-nak július hó folyamán lezajlott 400 éves jubileumi ünnepségén Dr. Zolnai Béla nyilv. r. tanár képviselték egyetemünket. Azonkívül még számos tanárunk
és magántanárunk vett részt az elmúlt tanév folyamán
hazánkban és külföldön tartott tudományos kongresszusokon. A rektor és a tanács képviseletében Dr. Iványi
Béla és Dr. Kogutowicz Károly nyilv. r. tanárok ez év
májusában adták át Vilnában ünnepélyes keretek közt
Dr. Zdziedchowski Maryan vilnai egyetemi tanárnak egyetemünk díszdoktori oklevelét. Az elmúlt tanévben tiszteletbeli bölcsészettudományi doktorául választotta meg
egyetemünk bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kara
Nicholas Murray Butiért, a newyorki Columbia-egyetem
és a Carnegie-Intézet elnökét kultúrpolitikai működésének,
tudományos érdemeinek s főleg a magyar-amerikai kultúrkapcsoíatok kimélyítése terén szerzett kiváló érdemeinek elismeréséül. Díszdoktorunkká a Kormányzó Úr Ő .
Főméltóságának magas engedélye alapján Budapesten f.
é. június 18-án avattuk fel őt ünnepélyes formák közt.
A külföld érdeklődésünket több. prominens képviselőjének látogatásával viszonozta. így az elmúlt tanévben
többek közt meglátogatták egyetemünket Ascarate Pabló
úr, a Nemzetek Szövetsége kisebbségi osztályának vezetője, Bodrero professzor, mint az olasz nevelésügyi minister képviselője, Sievers titkos tanácsos, a porosz kultuszministerium osztályvezetője, aki egyetemünken igen
érdekes előadást is tartott, a budapesti angol követ, s
végül a Rockefeller-Foundation segélye ügyében Max Mason
úr, az alap elnöke és több izben Lauder W. Jones úr,
az alap természettudományi osztályának az elnöke. Abból
az alkalomból, hogy a mult év novemberére esett gróf
Marsili Ferdinánd, a Nagy Magyar Alföld hírneves.és
úttörő tudományos felkutatója halálának kétszázadik évfordulója, egyetemünk Dr. Iványi Béla és Dr. Huszti
József proféssorok rendezésével emlékünnepet tartott,
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amelyen számos külföldi előkelőség, köztük Mario Arlotta
budapesti olasz követ, továbbá Bologna városának és
egyetemének kiküldöttei és az ünnepelt családjának képviselői jelentek meg. Az ünnepség alkalmából az Olasz
Király Ő Felsége és Mussolini olasz kormányelnök üdvözlő táviratokat küldöttek egyetemünknek.
Nem mulaszthatom el, hogy ez alkalommal is hálás
köszönetemet tolmácsoljam Dr. Iványi Béla prof. úrnak
azért a fáradságos, részben Bolognában is lefolytatott
tudományos kutatásokat igénylő munkáért, amelyet ő
ennek az ünnepünknek sikere érdekében végzett.
Hazai közéletünk számos tagja szintén felkereste
egyetemünket a mult év folyamán, köztük Dr. Szily Kálmán vallás- és közoktatásügyi államtitkár, valamint Dr.
vitéz Haász Aladár, a főiskolai osztály vezetője, akik több
ízben látogatták meg egyetemünket a tanév folyamán. Maga
a minister űr Ő Nagyméltósága sűrűn fordult meg egyetemünkön és kivétel nélkül résztvett minden ünnepünkben
és fontosabb tanácskozásainkban, minduntalan jelét adva
meleg érdeklődésének az egyetem minden ügye iránt.
Egyetemünk tanári kara hálája és elismerése maradandó
jeléül spontán lelkesedéssel határozta el, hogy nagy ministerünk egyetemépítő érdemeit emléktáblával örökíti meg.
E táblát a templomtéri épület falába illesztettük és f. é.
május hó 14-én ünnepélyesen lelepleztük. Az ünnepségen
az ünnepelten kívül megjelentek József kir. herceg Ő fensége, egyetemünk díszdoktora, Glattfelder Gyula megyéspüspök Ő Nagyméltósága, Szeged szab. kir. város hatósága
és számos helybeli előkelőség. Az emléktáblát Menyhárth
Gáspár nyilv. r. tanár, mint a tanári kar seniora, magasröptű gondolatokkal ékes beszéd kíséretében adta át a
rektornak, mint az egyetemi épületek gondozó hatóságának.
Egyetemünk belső életének lefolyásáról röviden beszámolván, a tanári karban beállott változások kapcsán
mindenekelőtt részvétteljes megilletődéssel emlékszem meg
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Dr. Farkas Gyulának, a mathematikai-természettudományi
kar nyug. ny. r. tanárának, az egyetem volt rektorának
és az említett kar többízbeni volt dékánjának, Pesterzsébeten, mult évi december hó 26-án élete 83-ik, tanársága 43-ik évében történt elhunytáról. A boldogult a
mathematikai fizikának egyik legjelesebb hazai művelője
volt, aki úttörő vizsgálatokkal tette nevét ismertté. Emlékét az egyetem mindenkor hálás kegyelettel őrzendi.
meg. Temetésén a rektor képviselte egyetemünk tanácsát,
Dr. Haar Alfréd ny. r. tanár pedig a gyászoló kart.
Tanártársaink lettek a mult tanév végén, közvetlenül
a folyó tanév kezdete előtt a Kormányzó Úr Ő Főméltóságának kegyes kinevezése alapján Dr. Rusznyák István,
mint a belgyógyászat nyilv. r. tanára, Dr. Purjesz Béla,
mint a belgyógyászati diagnosztika nyilv. r. tanára,
Dr. Kramár Jenő, mint a gyermekgyógyászat nyilv. rk.
tanára, mindhárman az orvostudományi karon, és Dr. Bay
Zoltán mint az elméleti fizika tanára a math.-term. tud.
karon. Magántanári képesítést nyertek: Dr. Kanyó Béla,
Dr. Mészáros Gábor és Dr. Bálint Nagy István az orvostudományi, Dr. Hille Alfréd, Dr. Kecskeméti Ármin és
Dr. Galamb Sándor a bölcsészet-, nyelv- és tört. tud.
karon, s végül Dr. Nárai Szabó István, Dr. Kolosváry
Gábor és Dr. Földi Zoltán a math.-term. tud. karón.
Egyetemünk kötelékéből kivált Dr. vitéz Berde Károly
magántanárunk, akit a pécsi egyetem bőrgyógyászati tan-.
székére neveztek ki.
Az egyetem tanári kara és tanító testülete összesen
325 főt tett ki, akik az első félévben 273 előadást heti
1033 órában, a második félévben pedig 269 előadást
heti 1023 órában tartottak. Hallgatóságunk létszáma az
első félévben 2041, a másodikban pedig 1980, tehát átlagban 2020 volt, mely szám az előző év frequenciájához
viszonyítva 13%-nyi, egyetemünk első szegedi éve óta
pedig 67%-nyi emelkedést jelent. A hallgatóság -közül
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az első félévben 1090, a másodikban pedig 1047 részesült különböző mértékű tandíjmentességben és tandíjkedvezményben, vagyis több, mint a hallgatóság felerésze.
E nagy arányszám bizonyára éles világításba helyezi az
intelligens középosztály mai sanyarú helyzetét, mint azé
az osztályét, amelyből kikerül hallgatóságunk túlnyomó
része, másrészt azonban tanúságot tesz a hallgatóság komoly és szívós törekvéseiről, amellyel iparkodott kiérdemelni a kedvezményeket. Tandíjkedvezményen kívül még
készpénzzel is segítettük diákjainkat tehetségünkhöz képest. Az egyetem kebelében működő diákvédő és diákjóléti iroda az elmúlt tanévben összesen 23.384 P 18 f-t
utalt ki segélyért folyamodó szegénysorsú és támogatásra
érdemes diákoknak, 405 P-t pedig ifjúsági segélyegyesületeknek. Ennek az összegnek igen nagy részét fordítottuk a szegénysorsú diákok élelmezésére s a diákélelmezés
jutányos és megfelelő megszervezésére mensa publica-t
alapítottunk, amely a napokban fog megnyílni. A diákvédő és diáksegélyző irodát a mult tanévben Dr. Fógel
József nyilv. r. tanár vezette nagy körültekintéssel, fáradhatatlan buzgalommal és — ami a leghatásosabban biztosította működésének eredményességét — aranyos jó
szívvel. Őt a minister úr a tanév végén kinevezte a Horthy
Miklós kollégium igazgatójává, amiért is megvált diákvédői vezető tisztségétől. Fogadja mindnyájunktól, de elsősorban nyomorgó diákjainktól, odaadó működéséért szívélyes, hálás köszönetünket. Helyébe Dr. Buday Árpád nyilv. r. tanárt választottuk meg, aki már eddig is nagy szeretettel és önzetlenséggel karolta fel a diákjóléti feladatokat
s akire bizalommal' tekint a hallgatóság és a tanári kar.
A fentemlített nagy amerikai adományon kívül az
ifjúság tudományos munkájának istápolásához járultak
Szeged városa 2000 P-vel, az Angol-Magyar Bank r. t.
400 P-vel, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 360 P-vel
és egy névtelen adakozó 100 P-vel. Szeged társadalmából
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is igen sokan járultak hozzá a diákvédő és diákjóléti iroda
útján hallgatóink anyagi segélyezéséhez. Kérem fogadják
a nemesszívű adakozók e helyről is őszinte köszönetünk
nyilvánítását.
Az adományokkal kapcsolatban említem meg továbbá,
hogy egyetemünk tanácsa a lord Rothermere 100.000 P-ős
adományából 50.000 P-t bocsátott az orvostudományi kar
rendelkezésére oly célból, hogy a sikeresebb rákkezelés
érdekében ez összegen rádiumot szerezzen be. A rádium
megrendelése már megtörtént és remélhető, hogy még a
folyó félév folyamán megnyílik az egyetemnek a lord
Rothermere alapból létesített radiumintézete. Klinikai tapasztalataink szerint Szegeden és környékén igen nagy
pusztítást visznek végbe a rákos természetű megbetegedések, amelyek nagy része radium-kezeléssel gyógyítható
jesz, amiért is reméljük, hogy egyetemünk radium-intézetének létesítése nagy lépéssel viszi előre hazánk, különösen a Nagy Magyar Alföld egészségügyét.
A mult tanév eseményeinek és eredményének részletes kimutatását az ide csatolt mellékletek tartalmazzák.
Ezekre a mellékletekre utalván, beszámolómat avval a
forró óhajjal rekesztem be, hogy lett légyen az elmúlt
tanév a maga változatos eseményeivel az egyetem jövőbeni boldogulása előkészítésének egyik számottevő időszaka. Mert mindaz, amit felkutattunk és fogalmaztunk,
mindaz, amit megírtunk és élőszóval hirdettünk, oktattunk
és tanítottunk, nem, vagy legalább is nemcsak s csak kis
részben a Ma számára történt. A Ma csak rövid kapcsa
a múltnak a jövővel; ezért munkásságunk csak akkor
értékes valóban, ha folytatja elődeink munkáját és megalapozza utódainkét. Ily értelemben kivánom, legyen a
mult tanévben végzett munkánk egy nagyobbarányú, eredményesebb és szerencsésebb körülmények között a jövőben lefolytatandó munkának, a nálunknál boldogabb utódaink munkájának biztos és szilárd alapja.

I.

Egyetemi ünnepélyeken elmondott beszédek
és tudományos előadások.1)

!) Az egyetemnek 1930. évi november hó 9-én tartott Marsili-emlékkunnep lefolyásáról külön egyetemi kiadványt szerkesztünk, amelyben az ott
elhangzott b e s z é d e k e t é s előadásokat közzétenni fogjuk.
Dr. K i s s Albert jogkari dékán úrnak tudományos előadása, amelyet ő
az egyetem 1930/31. évi záróünnepén tartott, későbbi időpontban fog megjelenni.
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1. Beszámoló az 1929/30. tanévről.
Elmondotta Győrffy István 1929/30. tanév rectora 1930. szept.
28.-án tartott évnyitó ünnepségen.
JELÍGE : .
Communis hominum thesaurus
situs est in m a g n i s veritatibus.

Mélyen tisztelt Jelenlévők, Vendégeink!
Szeretett Kartársaim, Kedves Ifjúságunk!
Ünnepi közgyűlésünket megnyitom s Egyetemem
nevében mély tisztelettel köszöntöm vendégeinket és a
képviseleteket s pedig:
a Kultuszminiszter Úr Ő Excellentiája képviselőjét,
Dr. vitéz Haász Aladár miniszteri tanácsos úr Őméltóságát, továbbá
Dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök úr Őméltóságát,
az egyházi, katonai és polgári hatóságok képviselőit,
a debreceni Tudományegyetem Rector Magnificusát,
Dr. szentpéteri Kun Béla Őméltóságát,
a pécsi Tudományegyetem Rector Magnificusának és
nagytekintetű Tanácsának képviseletében megjelent Dr.
Pázmány Zoltán jogi kari Dékán Úr Őméltóságát,
Szeged szab. kir. város illustris repraesentánsait és
mindazokat, akik megjelenésükkel Egyetemünket megtisztelték.
Az elmúlt tanévről kellend nagy vonásokkal hű képet
adnom a tekintetes Közgyűlésnek most, amikor féltett
2*
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Egyetemünk kormányrúdját más kartárs kezébe kellend
átadnom a mai ünnepségen.
Ha képet adunk, az csupán: hü lehet, és nem agyonretusált, szépített, tehát a valóságnak meg nem felelő f
Csupán az igaz szóból okulhat, tanulhat mindenki s m e ríthet erőt a Jövő harcához.
Systematicus beosztással bár, de röviden a következők zajlottak le falaink között.
I. Hivatalos látogatások.
Gróf Klebelsberg Kunó dr., b. t. t., m. kir. vall. é s
közokt. minister Úr Ő Excellentiája egyetemünket magas
látogatásával kitüntetni kegyeskedett hat alkalommal (1929.
szeptember 20. és 21-dikén, december 7. és 8., 1930.
febr. 25., ápr. 13—14., jún. 5., 6., 19.)
továbbá
Dr. Jakab Oszkár pénzügymin. Államtitkár Úr O
Méltósága 1 ízben (1930. ápr. 14.)
Dr: Schwab Gyula műegyetemi r. nyilv. tanár, Államtitkár Úr Ö Méltósága egy ízben (1929. szept. 20., 21.)
Dr. Jakabffy min. tanácsos úr két alkalommal (1930.
febr. 25., ápr. 14.)
Dr. Magyary Zoltán min. tanácsos, a tudománypolitikai ügyosztály főnöke minden ügyes-bajos oly sok
dolgunk elintézése és megbeszélésére, elintézésére személyes lejövetelével tisztelt meg bennünket hét alkalommal (1929. szept. 20., 21., nov, 30., dec. 7. 1930. febr.
25., április 13.—14., jún. 5., 6., 19., július 1.)
vitéz Haász Aladár dr., min. tanácsos úr egy alkalommal (1930. május 29.—30.)
Dr. Szilágyi pénzügyministeriumi min. tanácsos egy
alkalommal (1930. febr. 30.)
Dr. Zsarkó Pál min. tanácsos úr Ő Méltósága egyszer (1929. szept. 20., 21.)
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II. Tanártestület személyes vonatkozásai.
A)

Elhalálozások.

boldogi Dr. Davida Leo (III. tábla 1. kép)*) a leíró
és tájbonctan nyug. nyilv. rendes tanára Budapesten 78
éves korában 1929. nov. 24-dikén. Öröknyugalomra a
kolozsvári házsongárdi temető családi sírboltjába vitték.
Várja szeretett Egyetemét vissza a Házsongárdi telepre.
Nem fog hiába várni, tudjuk.
Dr. Moldován Gergely (III. tábla 2. kép) a kolozsvári Ferencz József Tud. Egyetemen a román nyelv és
irodalom nyug. nyilv. r. tanára, áz egyetem volt rectora,
prorectora és a bölcsészeti karnak háromízbeni dékánja,
kir. udvari tanácsos, 1930. július 6-án Kolozsváron.
Oláh fajtestvéreitől 1919. V. 11-diki eskületétel megtagadásával, elállott . . . Hálával gondolunk mindig erre
a cselekedetére! . . . Kedves egyéniségét nem feledjük.
Dr. gidófalvi Jancsó Miklós (III. tábla 3. kép) orvos
professor, a belgyógyászat rendes nyilvános tanárát 61
éves korában július 19-én veszítettük el. Sírba szállt Véle
a mai világban már csak ritkaságszámba menő tulajdons á g : a nagy tudás; a jó és lelkiismeretes tanár; a nem
hangoskodás; az őszinte szókimondás; nyílt véleménynyilvánítás; széleskörű biologiai alapmíveltséggel rendelkező, más tudományágakat is megbecsülő, igazi tudóshoz
illő szerénység jellemezte magas szikár alakját, éles tekintetét — nem feledjük! Nagy darab kolozsvári Múlt
szakadt ki Vele és tűnt el. Kolozsvár virágos mezőit járta
itt is gondolatban . . . Most már lelke járja Erdély virághímes kaszálóit, erdei tisztásait, hogy a nem harmattól,
hanem: magyarok, székelyek keserű könnyétől vízcseppes
virágfejeket végigsimítva vigasztalja a síró harmatot hullató szegény v é r e i n k e t . . . A Kolozsvárról kijött professorok száma szörnyen kopik le . . . Keserűségünkben
*) Megjelent az 1929/30 tanévi B e s z á m o l ó - b a n . Szeged, 1932.
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csupán az ád kemény hitet: valaki, az eskütételt egykor
megtagadók közül, biztosan mégis csak visszamegy, és
ott lesz Egyetemünk birtokba visszavételénél!
Egyetemünk professorai voltak még, csak később
budapesti testvéregyetemekhez kerültek át és hagyták el
ez árnyék világot:
Dr. Rigler Gusztáv (III. tábla 4. kép) a kir. magy.
Pázmány Péter tudomány egyetemen a közegészségtan
rendes nyilv. tanára. Egyetemünk szolgálatában való érdemeit örökíti az 1926-ban itt megjelent: „Rigler-Emlékkönyv."
Valamint csikmadéfalvi dr. Istvánffi Gyula (III. tábla
9. kép) a József Műegyetem nyug. rendes nyilv. tanára
1930, aug. 16.-án 71 éves korában. Hatalmas organisator, széles perspectivájú, nagy conceptiójú botanikus, akivel a régi, Kanitz-féle kolozsvári tudományos iskola utolsó
szálfája dőlt ki.
Fényes elme! Enmaga is centrum, sugárzó fáklya.
Kolozsvár distinquált levegőjéből egy nagy darab . . .
A régi, ma már meg sem is értett magyar gavallér prototypusa . . .
Jancsó Benedek dr. (III. tábla 5. kép) tb. egyetemi
tanár, a M. Tud. Akadémia lev. tagja, a Népies Irodalmi
Társaság társelnöke stb. Egyetemünk első félévszázának
elejéről való egyik legrégibb hallgatónk, első bölcsészeti
tudorunk, aranydiplomás doctorunk, nagyérdemű tb. tanárunk (Prof. Imre Sándor búcsúztatója szavai) 1930. jún.
27.-én 76. életévében.
Az oláh irredenta kérdés legjobb ismerője hunyta le
fáradt szemét. Most már a nagy magasságból néz alá
és bizonyára nem oly vigasztalanul nézi faja jövőjét, mint
mikor a Budapestre bevonuló oláh hadsereget szemlélte...
Elvesztettük még:
Lápossy Hegedős Géza-t, a művészi rajz és festés
lectorát, aki Budapesten 1929. szept. 19,-én hunyt el.
Dr. Pálfy Móric Földtani Intézeti aligazgató, Kolozs-
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várott egykoron való assistensünk s a kiváló geologus-t
is elvesztette a hazai tudományos világ.
Ifjúságunk sorában is kaszált a Halál:
ifj. Vízvári Ernő szigorló jogász, Kath. Diákszövetség
és Emericana Egyesületek alelnökét 1929. okt. 23.-án
22 éves korában kisértük utolsó útjára.
B) Kinevezések

és új

tanszékek.

Az orvostudományi facultáson :
Dr. Davida Jenő elhalálozásával megüresedett: leíró
és tájbonctan tanszékre a Kormányzó Úr Ő Főméltósága
kinevezni méltóztatott Dr. Kiss Ferenc (III. tábla 7. kép)
adjunctust, a kir. m. Pázmány Péter tud.-egyetem magántanárát rendes nyilvános professorrá; (esküt tett 1929.
szept. 12) Székfoglalóját szept. 19 tartotta.
Dr. Szabó József elhalálozásával megürült elme és
ideggyógyászati tanszékre a Kormányzó Úr Ő Főméltósága a vallás- és közoktatásügyi minister előterjesztésére
Miskolczy Dezső dr. egyetemi magántanárt, a budapesti
királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem tanársegédét egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá kinevezte.
A bölcsészet-, nyelv-, történettudományi facultáson:
A Dr. Szádeczky-Kardoss
Lajos rendes nyilv. tanár
nyugalmaztatásával megüresedett magyar történelmi tanszékre kineveztetett
Dr. Mályusz Elemér (III. tábla 12. kép) budapest
tud.-egyetemi magántanár, országos levéltárnok, nyilv. rk.
tanárrá (hivatali esküt tett 1930. ápr. 2.) (410—11—350
—1930. IV.)
Az újonnan rendszeresített ethnographiai tanszékre
Dr. Solymossy Sándor (III. tábla 8. kép) Erzsébet-nőiskolái rendes, egyetemi m. tanár (esküt tett 1929. szept.
10.-én) ur rendes nyilv. tanárrá (VKM. 410—21—1388
—1929. IV.) neveztetett ki. Székfoglalóját szept. 20. tartotta, rector üdvözölte.
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Három párhuzamos tanszékkél is gyarapodott e facultas: Az átszervezéssel felállított II. magyar
irodalomtörténeti tanszékre a nm. VKM. előterjesztésére a Kormányzó Úr Ö Főméltósága kinevezni méltóztatott: Dr.
Sík Sándor (III. tábla 9. kép) piarista tanárt, ismert nevű
írót és költőt (esküt 1929. dec. 24.-én tett; széket foglalt
1930. január 23.-án. (410—11—2079—1929. IV.)
Ugyancsak átszervezéssel állíttatott fel a paedagogiai
lélektan-i tanszék, amelyre a nm. VKM. előterjesztésére
, a Kormányzó Úr Ö Főméltósága Dr. Várkonyi Hildebrand
(III. tábla 10. kép) bencésrendi szerzetes, pécsi c. nyilv.
rk. tanár, egy. magántanár, pécsi egyetemi könyvtárőr urat
méltóztatott kinevezni. (Eskütétele 1929. dec. 29.-én történt
m e g ; széket foglalt 1930. január 24.-én. (410—11 —
2078—1929. IV.)
végül: Dr. Mester János (III. tábla 11. kép) szegedi
áll. polg. isk. tképző főiskolai rendes tanárt az átszervezés folytán újonnan rendszeresített II. philósophiai
tanszékre nyilv. rk. tanárrá méltóztatott Kormányzó Urunknak
kinevezni a nm. VKM előterjesztésére (esküt tett 1930.
ápr. 2.) ( 4 1 0 - 1 1 — 3 4 9 — 1 9 3 0 . )
A mathematikai és természettudományi facultáson :
Dr. Kerékjártó Béla nyilv. rk. tanár a geometria és
az ábrázoló geometria rendes nyilv. tanárává neveztetett
ki 1929. okt. 15.
C) Egyéb

változás.

(Nyugalmaztatás, eltávozás.)

1929. okt. 30.-ával nyugalmazta a nm. VKM. Dr.
Szádeczky-Kardoss
Lajost (III. tábla 6. kép) a magyar
történelem r. nyilv. tanárát.
Szádeczky-Kardoss
Lajos neve a Tudomány foliansaiba nagybetűkkel írott.
A székelyek története elsőrangú ismerője.
A kormányzó Ő Főméltósága hosszú tanári és köz-
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életi sikeres működése legmagasabb elismerése jeléül a
II. osztályú koronás bronz éremmel kitüntetni méltóztatott.
Kívánjuk szívből, hogy sok becses történelmi okmányai feldolgozására fordíthassa még sokáig nagy munka
erejét s a „nyugalomban" ne legyen „nyugalma" és rendre
adja ki munkáit, amelyeknek köteteit várja mindenki nagy
türelmetlenül.
A tanártestületből való kiválása bármilyen fájdalmas
is, emberi végzet, hogy ennek is el kellett jönni.
Dr. Hainiss Elemér, a gyermekgyógyászat rendes
nyilvános tanárát a kir. magy. Pázmány Péter Tudományegyetem gyermekgyógyászati tanszékére Ő Főméltósága
a Kormányzó Úr a nm. VKM. rendelettel rendes nyilv.
tanárrá kinevezni méltóztatott. Hainiss professor társunktól
jún. 4.-én vettünk búcsút s kívántunk neki sok szerencsét.
Hainiss professor, új gyermekklinikánk teljesen modern
és kitűnőleg felszerelt palotájába rengeteg alkotási energiát, időt és fáradozást épített be; sikerült pompás alkotása is mindig fenntartja előttünk neve .kedves emlékét.
Itt kell megemlítenem:
a Horthy Collegium vezetésével a nm. VKM. Dr.
Horváth Barna rk. nyilv. professor urat (szept. 4. Tanácsülés) bízta meg.
Diákvédő

Iroda.

Dr. Szandtner Pál r. nyilv. tanár eltávozásával megüresedett Diákvédő Iroda vezetését átvette 1929. szept.
9. Dr. Fógel József r. ny. tanár.
D)

Magántanárok.

A jog- és államtudományi facultáson:
Dr. Meszlényi Arthur nyug. kir. ítélőtáblai biró, egyetemi magántanár a jogtudományok mívelése és az egyetemi jogi oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül a
rendkívüli tanári címet kapta.
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Orvostudományi karon:
A vallás- és közoktatásügyi minister előterjesztésére
a Kormányzó Úr Ő Főméltósága
Dr. Dávid Lajos magántanárnak, az egyetemi házi
gyógyszertár vezetőjének a gyógyszerészképzés és a szakirodalom művelése terén szerzett érdemei elismeréséül,
valamint:
Dr. Kuncz Andor a szegedi magyar királyi Ferencz
József Tudományegyetem-i magántanárnak, a miskolci
Erzsébet közkórház szülész-főorvosának tudományos működése, valamint az orvos- és bábaképzés terén szerzett
érdemei elismeréséül az egyetemi nyilvános rendkívüli
tanári címet adományozta.
Magántanári képesités-t nyertek:
Orvostudományi karon Dr. Molnár József a „Röntgenologia"-ból, '
a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon:
Dr. Eperjessy Kálmán a szegedi polg. iskola tanárképző főiskola rendes tanára „Magyarország történeti
földrajza különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra"
című tárgykörből
A mathematikai és természettudományi facultáson:
A vallás- és közoktatásügyi minister úr
Dr. Gáyer Gyüla-nak, a szombathelyi törvényszék
bírójának a szegedi m. kir. Ferencz József Tudományegyetem mathematikai és természettudományi karán növényföldrajz című tárgykörre nyert magántanári képesítésének a növényrendszertan
egész tárgykörére történt
kiterjesztését,
és Dr. Varga Lajos szolgálaton kívüli századosnak,
a soproni Rákóczi Ferenc reáliskolai nevelőintézet főtanárának a math. és term.-tud. karon a hydrobiologia
tárgykörben egyetemi magántanárrá történt képesítését a
nm. VKM. jóváhagyta és e minőségében megerősítette.
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E) Professori

és tanító testület

létszáma.

Az elmúlt tanévben egyetemünkön összesen 48 (a II.
félévben 50) nyilvános rendes tanár, 2 (2) tb. nyilv. rendes, 1 (3) nyilv. rendkívüli, 6 (7) címzetes nyilv. rendkívüli, 4 9 ( 5 1 ) magántanár, 14(13) adjunctus, 57 (57)
tanársegéd, 53 (53) gyakornok, 15 (16) magántanító, 3
(3) előadó és 51 (53) egyéb segédtanerő működött.
F)

Kitüntetések.

A tanárokat ért kitüntetések az elmúlt tanévben a
következők voltak:
1. A jog- és államtudományi karon: Dr. Kováts
Ferenc nyilv. rendes tanár az Országos Statisztikai Tanács
tagja lett ministerelnöki kinevezés alapján; Dr. Polner
Ödön kartársunkat a kir. m. Pázmány Péter tudom.-egyetem meghívta a magyar köz- és közigazgatási jogi tanszékre. Polner collegánk a megtisztelő meghívást nem
fogadta el; Dr. Kiss Albert nyilv. rendes tanár a Ferencz
József-Tudományegyetem Barátai Egyesületének ügyvezető
elnökévé választották 1930 május hóban; Dr. Ereky István
nyilv. rendes tanárt a Marczibányi-díjjal tüntette ki a
Magyar Tudományos Akadémia; Dr. Búza László r. nyilv.
tanár a nemzeti kisebbségek jogáról írt munkájával pályadíjat nyert; Dr. Surányi-Unger
Tivadar nyilv. rendkívüli tanár a Magyar Közgazdasági Társaság (1930 január havi ülésén) igazgató-választmányi taggá választotta.
2. Az orvostudományi karon: Dr. Dávid Lajos magántanár, az egyetemi gyógyszertár vezetője a The American Association for the Advancement of Science tagjai
sorába választatott.
3. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon:
Dr. Csengery János nyug. nyilv. rendes tanárt doctoratusa
félszázados jubileuma alkalmából a budapesti kir. magyar
Pázmány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti kara arany
diplomával tüntette ki.
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Dr. Buday Árpád r. nyilv. tanárt az Österreichisches
Archaeologisches Institut levelező tagjává választotta.
Dr. Banner János c. ny. rk. tanár, adjunctust Hódmezővásárhely thj. város tanácsa a városi múzeum régiségosztályának vezetésével bízta meg.
Dr. Mályusz Elemér rk. nyilv. tanárt a Magyar Tud.
Akadémia levelező tagjává választotta.
4. A mathematikai és természettudományi karon:
Győrffy István r. nyilv. tanárt a párisi Société Botanique de Francé rendes, a Pflanzenareale
(Berlin)
munkatársai sorába választotta;
Dr. Gelei József r. nyilv. tanárt a Pázmány Péter Egyeteme bölcsészeti facultása bizottsági tagja megkérdezte
állattani tanszékre való meghívást elfogadná-é ? Dr. Gelei
collegánk a kitüntető meghívást nem fogadta el; Dr.
Kerékjártó Béla nyilv. rendes tanárt a párisi Sorbonneegyetem az 1929/30. tanév 1. felére előadások tartására hívta meg; Dr. Radó Tibor magántanár, adjunctus, mint visiting lecturer előadott az I. félévben a
Harward-egyetemen (Cambridge, Massachusetts), a II. félévben pedig a Rice Institute-on (Houston, Texas), továbbá
egyes előadásokat tartott a Brown-egyetemen (Providence,
Rhode Island),. az Ohio állam egyetemén (Columbus,
Ohio) és a chicagói egyetemen, ezenkívül az Ohio-State
University a.mathematika nyilvános rendes tanárául meghívta; Dr. Dudich Endre magántanárt a Pázmány Péter
Tudományegyetem bölcsészettudományi kara a II. állattani
tanszékre nyilv. rendkívüli tanárnak hívta meg; Dr. vitéz
Lengyel Endre magántanárt a catániai (Sicilia, Olaszország) egyetem ásvány- és földtani intézete petrogenetikából előadássorozat tartására hívta meg, ottani többízbeni
tudományos működése elismeréséül; Dr. Varga Lajos
magántanárt a norvég kir; földművelésügyi minisztérium
meghívta 1930 június 28.-tól augusztus végéig kutató
tanulmányútra a norvég lapp föld természetrajzi viszonyainak felkutatására; a m. kir. vallás-és közoktatásügyi
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minisztérium V/b ügyosztályától megfelelő anyagi támogatást nyerve ezen részt is vett. Feladata a kutatások
helyén levő tavak limnológiai feldolgozása volt s eleddig
teljesen felkutatatlan területen 26 tavat dolgozott fel.
III. Gazdasági érdekkör.
Egyetemünk Gazdasági ügyköre felette nagy érdeklődésünk tárgya kell, hogy legyen. Hiszen a : „nervus
rerum gerendarum" . . . szólás általános érvényessége
mindig fenn fog állani.
A Gazdasági Hivatal vezetését — soóki Dr. Soóky István
gazd. hivatali igazgató felmentésével — Dr. Pettykó János
egyetemi főtanácsos-tanácsjegyzőre ruházta át a nm. VKM.
Többrendbeli újítás hozatott be az ügykezelésben;
újonnan létesíttetett a kiválóan fungáló Élelmezési Osztály, amelyért elismerés: Dr. Mészáros Gábor osztályvezetőt, tanársegéd urat illeti.
. A folyton nehezedő gazdasági helyzetben — a legszigorúbb takarékosság elvét követve — bizonyos igények
lefokozásával ugyan, de nem nélkülözés árán sikerült az
előző évről átvett terheket letörleszteni, s a költségvetés
kereteinek betartását' keresztülvinni. A racionalizálás ténylegesen meghozta gyümölcsét.
Egyetemünk Gazd. Hivatala gazdálkodásának irányzatából 2 ágat a Magyar Mérnök és Építész Egylet szegedi
osztályában 2 ízben is ismertetett' Halmos Károly egyetemi főmérnök.
A) Egyetemünk

gazdasági

ügykezelése.

Tanításunk sikere, hallgatóinknak, tanítványainknak
az életre való előkészítése, klinikai betegeink ápolásának
sikere nagy mértékben függ pénzügyi és gazdasági ellátottságunktól és a gazdasági ügykezeléstől. Sajnálattal
kell megállapítanom, hogy az Egyetemünk részére biztosított hitelkeretek az elmúlt tanévben is igen
szűkresza-
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bottak voltak, úgy, hogy csak a legszükségesebb igényeket csupán céltudatos gazdálkodás mellett tudtuk kielégíteni. Kívánatos lenne, ha hitelkereteinket bővítené a
nm. VKM. egyrészt, mert hallgatóink száma évről-évre
emelkedik (1. táblázat), tehát egyetemünk állandóan fejlődik s ezzel a fejlődéssel csak az anyagi eszközök gyarapításával tudunk lépést tartani; másrészt, mert intézeteinknek felszerelése, illetve a felszerélés kiegészítése
eddig még nem történt meg oly mértékben, amily mértékben az kívánatos lett volna, s amely mértéket a tudományos oktatás is megkövetel.
A súlyos gazdasági helyzetet tehát, — mert hitelkereteink szűkreszabottságának ez az oka — Egyetemünk
is érzi. Gazdasági hivatalunkat átszerveztük, ügykezelését
racionalizáltuk, gazdasági, illetve adminisztratív ágazatok
szerint új ügyosztályokat állítottunk fel a gazdasági hivatal
keretein belül s ezekkel a belső reformokkal sikerült
elérnünk, hogy a hitelnyilvántartás, anyagbeszerzés, a
számlakezelés praktikusabb, a számlák kifizetése s általában a gazdasági adminisztráció, egyszerűbb, áttekinthetőbb és gyorsabb lett.
B) Egyetemi

építkezések.

Átköltözések.

Egyetemünk intézményei szerencsétlenül, nagyon szétszórtan fekszenek. Sínyli a tanítás, megsínyli a gyógyítás,
búvárkodás, de nem kis részben maga a távgyalogolni
kényszerülő ifjúság.
Valamelyest javulni fog a helyzet egyik: a math. és
term.-tud., facultás hallgatóira nézvést, hogy eddigi ideiglenes otthonából, egy másik ideiglenes otthonába vonul;
de a medicusoknak ezentúl is négy irányba kell menni.
Következő változások állottak be:
Női klinika átvonult 1929 szeptember elején Tisza
parti új otthonába, amely a legmodernebb eszközökkel
felszerelt;
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hasonlólag a Bőr- és bujakóriani klinika 1929 október végén;
Belgyógyászati
klinika 1929 december havában vonult át.
A bőrgyógyászati klinika régi helyiségébe az Idegklinika költözött be előzetesen — 20.000 pengős költséggel — átalakítva az épülettömböt.
Több hivatalunk és a fogászati klinika a női klinika
átköltözésével felszabadult egykori Bábaképző épület helyiségeibe ment be.
Az új klinikák környékét, rendkívül ízlésesen, részben
már parkíroztat Rerrich Béla műépítész úr; és ha a
Tisza partja és Templom-tér közötti terület egészen' parkírozott lészen, bizonyosan Szeged egyik legszebb látványa leend.
Építkezések.
Az építkezések folynak és ide s tova befejeződnek.
Az impozáns Templomtér-en 1929. november 9-dikén
voltunk résztvevői és szemtanúi Rerrich Béla építőművész
Úr Ö Méltósága hatalmas conceptiója testté válása egyik
stádiumán, amikor az árkádos épülettömb Chemiai Intézete és Physikai Intézete-nek bokréta ünnepségét tartotta.
Hajós Sándor kőműves mondotta a rigmusokat; és
befejezőjével•:
„Szép lesz S z e g e d s legyen b ü s z k e népe
Ily sok munkát Istennel sokat hajtson végre."

bizony felszakadt a keserű sóhaj azokból, akik intézetek
nélkül maradtak, akiknek csak az ígéretek puszta emléke
maradt meg tulajdonul és kutatásra buzdító szóként. . .
A „Tiszaparti Göttingen", a természettudományok
különleges fejlesztéséről tett magas Ígéretek nyilván az
-ország anyagi helyzetének megromlása miatt még beváltásra várnak . . . A Biologiai Kutató Intézet — álom.
Egyetlenegy facultas: a bölcsészet-, nyelv-, történett u d o m á n y i — az, amely — minden itt-ott hangzó pa-
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nasza ellenére is — kimondom: a kolozsvári állapotoknak
messze felette jól elhelyezett, legtöbb seminariumát illetőleg, sőt a földrajzi intézetet illetőleg is.
Torso maradt az orvos kar. Ez felette nagy b a j !
Több intézménye: (kórszövettan, anatómia, törvényszéki
orvostan, közegészség, élettan, elme- és ideggyógyászat,
szemészet) várja a z : egyenlő elbánást.
A mathematikai és természettudományi facultáson új,
ideiglenes helyiségbe költözteti kormányunk az állattan,
ásvány és földtan, végül a növénytani intézeteket.
Mezőgazdasági Állam volnánk, tehát azt hisszük, ha
új épületre e pillanatban nem telik, bizonyosan belső
pompás felszereléssel kapunk kárpótlást. Hiszen nem
személyek, hanem tudományszakok pártolásában a Jövőt
alápozzuk.
A Füvészkertre nagyobb beruházás engedélyezését is
szabad remélnünk ? . . .
Az építkezések folynak és idestova befejeződnek. Még
az orvosi facultas sem lészen complett?? . . . amelynek
palotái elnyelték az összes többi hiányzót!
A Templomtér közben igaz megszületett.
A már meglevő szép palotasor után bizonyosan felépül a többi hiányzó is, és a még több helyütt hiányzó
belső felszerelések sem fognak késni.
Költségvetésünk.
E helyütt említem meg összehasonlítás
vetkező száraz számadatokat:
I. Klinikai

VKM. kiutalt eddig
Szeged városa kiutalt eddig
Kifizettetett eddig

kedveért kö-

építkezés:

. . . .

8,476.910-63 P
2,862.000'— „

Összesen:
. . . . . . .

11,338.91063 P
12,113.910 63 P

33
II. Templomtéri

VKM. kiutalt eddig
Szeged városa kiutalt eddig

építkezés:

. . . .
Összesen:

Kifizettetett eddig
Kölcsönadva a klinikai hitelnek . . .
(1930. évi szeptember hó 25.-Í állapot).
III. Egyetemi

1,999.947-24 P
90000Q-— „
2,899.947-24 P
2,149.947*24 P
850.00Qw P

költségvetés:

1. Egyetemünk költségvetése az 1929/30 évben:
személyi kiadások: 1,528.240'— P
. dologi
„
1,513.000-— „
felszerelési „
74.000— „
Összesen: 3,115.230 — P
2. Horthy Collegium költségvetési összege
az 1929/30. évben: 305.660-—P
C)

Adományok.

Ö Mltsga Hámori Biró Pál országgyűlési képviselő
úr a GyOSz elnöke, kizárólag a mathematikai intézetek
könyvtára és folyóirat szükségletének fedezésére, a leendő
„Bolyai Farkas" intézet javára fordítandó 25 ezer Pengőt
utalt át a nm. VKM. útján (cf. VKM. 4 1 0 - 0 5 — 3 7 4 / 1 9 2 9 .
szám, Bp. 1929. okt. 7).
A San franciscoi (California) egyetem a Geometriai
Intézet részére egy számoló készüléket küldött ajándékba.
Az elmúlt tanév nevezetesebb eseményeként kell felemlítenem, hogy a pályadíjakra hozzánk befolyt adományok nemcsak összegszerűen, hanem az adományozók
száma tekintetében is a megelőző évekhez képest emelkedést mutatnak.
Az elmúlt tanévben pályadíjakra összesen 4165 pengőt fizettünk ki.
Összes adományozóinknak e helyütt is őszinte köszönetünket fejezzük ki.
3
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IV. Ünnepélyes alkalmak.
A) Hivatalos

istentiszteletek.

Facultásaink határozattá emelték, hogy ezentúl évnyitó és évzáró ünnepségeinket megelőzőleg istentiszteletek tartására kérjük fel a törvényesen bevett felekezetek
egyházi vezetőit és ezen az Egyetemi Tanács a megfelelő
hivatalos jelvényekkel (lánc) és kísérettel (megjelent tanácstag fakultásának pedellusa a bottal) saját-saját felekezete templomában megjelenik, illetőleg a rector felkéri
képviseletre egyik-másik tanácstagot, hogy mindegyik felekezet templomába jusson képviselet.
így vettünk részt évnyitó közgyűlésünket megelőzően
ünnepélyes istentiszteleteken 1929. szept. 29.-én, okt. 6.-án,
május 29.-én, valamint több más alkalommal, amelyre
meghívták Egyetemünk Tanácsát a különböző egyházak
vezetői.
B) Egyetemi Tanács
résztvevése.
1929. dec. 6.-án vitéz nagybányai Horthy
Miklós
Magyarország Kormányzója Ő Főméltósága nevenapja
alkalmából a templomokban tartott hálaadó istentiszteleteken, december 6.-án, 10 éves kormányzói jubileumán,
március 1.-én, születésnapján, június 18.-án,
. 1929. dec. 22.-én XI. Pius pápa Ő Szentsége aranymiséje megünneplésére a fogadalmi templomban tartott
hálaadó misén megjelent a szűkebbkörű Tanács, továbbá
május 25.-én a hősök emléknapján, június 19.-én az úrnapi körmeneten. Június 23.-án megemlékeztünk nagynevű
jótevőnk, dr. gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter úr
őnagyméltósága miniszteri kinevezésének 8.-ik évfordulójáról is.
C) Képviseltetésünk
(Belföld)
1929. szept. 29. Makói Hősök emléke leleplezése
ünnepségén Egyetemünk képviseletében jelen volt Dr.
Ereky István r. nyilv. tanár;
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Magyar Ornithologusok Szövetsége Lilafüreden 1929.
okt. 10.—11.-én tartott Hermán Ottó
tábla-leleplezési
ünnepségen Egyetemünk képviseletében megjelent Győrffy
István e. i. rector és Dr. Getei József r. nyilv. tanár a
math. és természettudományi facultás képviseletében;
Bethlen Gábor halála 300 éves évfordulója alkalmából 1929. XI. 9.-én és 10.-én tartott budapesti ünnepségeken résztvett egyetemünk tanári kara és ifjúsága;
A Magyarországi Unitárius Egyház első püspöke és
alapítója: Dávid Ferenc martyrhalálának
350-dik évfordulóján Budapesten 1929. november 15.—17.-én tartott
ünnepségekre képviseletünkben Dr. Gelei József r. nyilv.
tanár urat küldtük fel, üdvözlő beszédünkkel együtt;
Az Országos Magyar Régészeti Társulat félévszázas
fennállása alkalmából 1929. nov. 24-dikén Budapesten rendezett díszközgyűlésre képviseletünkben Dr. Buday Árpád, a
régészet rend. nyilv. tanára volt szíves megjelenni, aki nevünkben átadni szíveskedett díszesen kiállított Üdvözlő-nket;
A volt cs. és kir. 4. huszárezrednek 1930. márc.
23.-án, Szegeden tartott hősi halottainak emlékezetére
leplező ünnepségen ott voltunk.
D) Külföldön

képviseltetéseink.

Wilna.
Nemcsak Egyetemünk életében, de a Magyarhon életére is jelentős pillanat volt a Báthory /s/ván-alapította
Wilnai Egyetemnek alapítása 350 éves évfordulóján tartott
ünnepségek lélekemelő, fényes külsőségek mellett lefolyt
órái., Dr. Iványi Béla r. nyilv. tanár úr vállalta magára
a nehéz, diplomatiai feladatot is. Kiválólag oldotta meg,
igaz magyar stylusban, magyar szívvel, magyar tartalommal.
. Lelkünk őszinte, megkülönböztetett köszönetét fogadja
Iványi kartársunk készségeért, amellyel e nehéz feladatot
magára vállalni kegyeskedett és azt oly fényes eredménynyel és sikerrel megoldani adatott Néki szerencse.
3*
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A Wilnai ünnepségek történeti pillanatait az utókorra
hátrahagyni kivánjuk örökségként, ezért külön 2 függelékben mellékeljük: Dr. Iványi professortársunk üdvözlő
beszédét és beszámolóját Wilnai útjáról (1. I. Függelék,
11. Függelék 1929/30. Beszámoló p. 259—262.)
E) Diszdoctori

avatások.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága Budapesten, 1929.
évi december hó 11. napján kelt magas elhatározásával
a nm. VKM. 410—51—341/1929. szám élőterjesztésére
megengedni méltóztatott, hogy dr. Aigner Károly Szeged
száb. kir. és törvényhatósági joggal felruházott város főispánját, a m. kir. Ferencz József tudományegyetem ideiglenes elhelyezkedése és fennmaradása érdekében kifejtett
nagyértékű tevékenységeért az államtudományok tiszteletbeli doktorává avassuk és részére a tiszteletbeli doktori
oklevelet kiszolgáltassuk. Aigner főispán úr határozott
kívánságára a díszoklevelet a kis Tanács avató ülésében
1930. május 24.-én adtuk át szerencsekívánatainkkal
együtt. Őszintén sajnáljuk ma is, hogy nagyrabecsült díszdoctorunk ismert szerénységével elhárította tőlünk annak
lehetőségét, hogy mélyen érzett hálánknak s bensőséges
ragaszkodásunknak a nagy nyilvánosság előtt adhassunk
kifejezést.
1930. május 21.-én szolgáltatta ki Egyetemünk a
diszdoctori oklevelet Dr. Maryan Zdziechowski
a wilnai
Báthori egyetem professorának, az összehasonlító irodalom
tanára, volt rector részére méltó keretek közt.
Fényes ünnepségek keretében, a pécsi Erzsébet és
a debreceni Tisza István testvér tudomány egyetemekkel
együtt avattuk 1930. jún. 5.-én Dr. Kari H. Becker, volt
porosz tudomány-, művészet- és népművelésügyi minister,
berlini egyetemi tanár Ő Excellentiáját. Egyetemünk részéről, a jog- és államtudományi facultás dékánja Dr.
Kováts Ferenc r. nyilv. tanár tartotta az avatót. A deb-
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receni Tisza István-Tudományegyetem a hittudományok
honoris causa doktorává, a pécsi Erzsébet-Tudományegyetem pedig a bölcsészettudományok honoris causa
doktorává. A rendkívül fényes, hármas honoris causa
doktoravatáson jelen volt Dr. gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi minister őnagyméltósága, továbbá
a debreceni egyetem képviseletében Dr. Csánky Benjámin
rector magnificus és Dr. Varga Zsigmond hittudománykari dékán, a pécsi egyetem képviseletében pedig Dr.
Weszely Ödön rector magnificus, Dr. Kiss Jenő hittudománykari dékán, Dr. Molnár Kálmán jogi kari dékán,
Dr. Eniz Béla orvoskari dékán, Dr. Holub József bölcsészetkari dékán, valamint Dr. Thienemann Tivadar és
Dr. Varga Dámján ny. r. tanárok.
Végül: A Kormányzó Úr Ö Főméltósága a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy dr. Louis Craig Cornish urat, az amerikai
unitárius társulat elnökét, a magyar ügy külföldi védelme
'terén szerzett érdemei elismeréséül egyetemünk az államtudományok tiszteletbeli doktorává avassa és részére a
tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltathassa.
Washingtoni m.. kir. követségünk lekötelező fáradozó
előzetes közvetítésével sikerült az adományozás tényének
nagyobb ünnepélyességet biztosítani, s viszont a szegedi
Ferencz József-tudományegyetemnek értékes kapcsolatot
nyernünk az által, hogy a Harward Egyetem Rectorát
Mr. Law'rence A. Lowell Ő Magnificentiáját kértük fel,
hogy nevünkben Mr. Cornish úrnak díszdoctori diplománk
átadni kegyeskedjék.
F)

Ünnepélyeink.

A már más címen ismertetett ünnepélyes alkalmakon
kívül Bethlen Gábor ünnepélyt tartott Egyetemünk 1930.
nov. 17.-én Bethlen Gábor emlékére. Az ünnepi beszédet
Fógel József dr. professzor mondotta, Bartók György dr.
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professzor
„Az erdélyi egyetem alapító fejedelem"
címmel tartott emlékbeszédet. Ifjúságunk is közreműködött.
(Gauder Andor bh. szavalt.)
G) Aulánk

igénybevétele.

Egyetemünk Auláját több ízben engedtük át használatra. így
1929. dec. 2.-án és 1930. máj. 28.-án a Foederatio
Emericana szegedi decanatusához tartozó Marisia, Banatia,
Clusia, Danubiana, Szegediensis és Integra Corporatiói
ünnepélyes avató káptalant tartottak;
1929. dec. 12-dikén Dr. Divéky Adorján varsói m.
kir. követségi sajtó attasé, varsói egyetemi tanár „Krakó
magyar vonatkozású műemlékei" címen vetített képes
előadást tartott;
1929. dec. 15-dikén a Magyar Külügyi
Társaság
és DEFHE együttes ünnepségén Öettevényi Nagy Olivér
dr. nyug. Főispán tartott ünnepi beszédet;
1930. jan. 26. ugyanazon Egyesület ülésén Dr. Marschall Ferenc országgyűlési képviselő szónokolt;
A DEFHE több ízben is tartott még ott matinét.
Egyetemi Énekkarunk 5 éves jubileuma alkalmából
1930. V. 11.-én matinét tartott.
Dr. Hans Friedrich, Nürnberg város főtisztviselője
1930. április 13.-án előadást tartott: „Ein Jahrtausend
ungarisch-deutscher Kulturgemeinschaft" címmel.
H) Egyetemi

építkezéseinket

megszemlélők.

Hivatali, elébb említett látogatásokon kívül egyetemi
építkezéseinket megnézték:.
József Ferenc dr. kir. herceg Ő Fensége 1930. május
17.-én;
Nagy reményeket fűztünk Max Mason úrnak (NewYork) a Rockefeller-Foundation elnökének (1930. VI. 19)
és Prof. Lauder W. Jones úrnak (Paris), Rockefeller-

39

Foundation igazgatója látogatásához (1930. ápr. 13), akiket dr. gróf Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter
és dr. Magyary Zoltán miniszteri tanácsos kisérték le
Szegedre.
Hazai egyetemeink Gazdasági hivatalainak mérnökei
klinikai telepeinket és az Élelmezési Osztály ügymenetét
tanulmányozták 1930. ápr. 2 8 . - 2 9 .
I) Társadalmi

szereplés.

Szeged társadalmi nagyobb jelentőségű mozgalmaiban résztvettünk; így
A Nagy-Szeged
községi, párt Szeged város törvényhatósági bizottságának az 1929. évi XXX. törvénycikk
értelmében leendő pártja összealkotásánál, annak bölcsőjénél, keresztelési ünnepségén Egyetemünk is tevékenyen
vett részt, amely párt politikai tekintetek kizárásával alakult meg,
Orsz. Iparos congressuson (szept. 20—22.) képviseltette az Egyetem magát.
Szegedi Tűzoltóság 50 éves fennállására rendezett
ünnepségen szeptemberben részt vett.
A budapesti Operaház zenekarából alakult Filharmóniai Társaságnak
Dr. Dohnányi Ernő vezényletével
1929. okt. 7.-én tartott hangversenye alkalmából vendégül láttuk a Filh. Társ. tagjait.
dr. vitéz Shvoy Kálmán tábornok úrnak a szegedi
5. honvéd vegyesdandár parancsnokává történt kinevezése
alkalmából tartott egyik banketten..
Az Országos Munkavédelem szemléjén 1930. jún. 1.
J) Külföldiek

látogatása.

Kraków egyetemének kb. 30 hallgatója dr. Kappel
Gyula volt m. kir. ezredes, a krakkói egyetem magyar
lectora vezetésével 1930. ápr. 12.—13.—14. jártak nálunk,
főleg földrajzi és ethnographiai tapasztalatok szerzése végett.
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1930. május 20.—22.-én Wilna Egyetemének professorait köszönthettük magunk között, akik részben azért
jöttek, hogy Egyetemünk könyvadományát — amely Dr.
Iványi Béla collegánk szerencsés gondolata alapján öltött
testet — személyesen adják át a wilnai Báthory István
Egyetemnek köszönő okmányát, részben pedig, hogy a
lengyel-magyár tudományos kapcsolatokat mélyítsék, részben pedig, hogy Dr. Maryan Zdziechowski,
az összehasonlító irodalom tanárának, volt rectorának díszdoctori
avatásán résztvegyenek. Körünkben tiszteltük ekkor Dr.
Maryan Zdziechowski
az összehasonlító irodalom tanárát,
volt rectort, Pilsudszki tábornok belső bizalmasát, Dr. Fr.
Bossowski a kiváló római jogászt, Dr. St. Glaser a büntető jog professorát, Dr. Ferd. Ruszczyc
a művészeti
facultas dékánját, valamint Maryan Broel-Plater gróf urat,
a wilnai Magyarbarát Egyesület üv. elnökét. — A később
kézhez vett köszönő iratokból is tudjuk, hogy a wilnaiak
jól érezték magukat itt.
V. Egyetemünk belső munkája.
A Kolozsvárról elüldözött és Szegeden új otthonra
talált egyetemünk a 70-es évek. óta évenként adott ki
beszámolókat, amelyek a tanévek fontosabb eseményeit
és a reájuk vonatkozó adatokat tartalmazták. Ezek a beszámolók az 1921/22. tanév óta, Szegeden való letelepedésünk és berendezkedésünk ezernyi gondja és megfelelő költségek hiánya miatt, elmaradtak. Az elmúlt
tanévben végre ki tudtuk adni az 1922/23—1926/27. tanévekről szóló beszámolónkat s most már sajtó alatt van
az 1927/28—1928/29. tanévekről szóló beszámolónk is,
amelyet követni fog az elmúlt 1929/30. tanévről szóló
beszámolónk; az ezután következőket pedig éppen úgy,
mint régen, ismét évenkint fogjuk kiadni. Egyetemünk
belső, elébbeni évei életének hű kifejezője egy testes kötet, amely Beszámoló
címen 1929 télelején jelent vala
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meg, fáradságos munkával Dr. Horger Antal professor úr
szíves közreműködésével Dr. Pettykó János főtanácsostanácsjegyző úr állította össze.
Az ez éviről, — erősen megvilágítóban — tömör
képet óhajtok adni; magától értetődően adnom kell, hiszen minden ennek szolgálatában álló.
A)

Oktatás.

1. Ifjúságunk
létszáma.
A mult tanévben egyetemünkre beiratkozott 1789
(a II. félévben 1731) hallgató. A karok közötti megoszlásuk ilyen: jog- és államtudományi karon: 891 (870),
orvostudományi karon: 330 (324) orvos és 45 (43) gyógyszerészhallgató ; a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
kar: 273 (268), végül a mathematikai és természettudományi karon: 219(189) kari és 34 (37) gyógyszerészhallgató. Hallgatóink száma az előző évekhez képest, tehát
az elmúlt tanévben is. jelentékenyen emelkedett.
2.
Tandíjkedvezmények.
Tandíjkedvezmények tekintetében a karok különös
figyelemmel voltak a társadalom súlyos gazdasági helyzetére. Kisebb-nagyobb tandíjmentességben részesült az
elmúlt tanévben 879 hallgató, a beiratkozott hallgatók
49" 12 százaléka, illetve a II. félévben 909 hallgató, a beiratkozott hallgatók 52*57 százaléka.
3. Vizsgálatok és szigorlatok száma és eredménye.
Az' egyetemi ifjúság szorgalmának legbiztosabb fokmérője a vizsgálatok és szigorlatok száma és eredménye.
A jog- és államtudományi kar tartott 816 vizsgálatot,
ezekből elfogadott 620, vagyis 75*98 százalékát, s-pedig jeles
eredményű vizsgálat volt 12, vagyis az összes vizsgálatok
1 *47 százaléka. Gyógyszerészeti vizsgálatot tartottak az
orvostudományi karon 156, elfogadtak 142, 91*02 százalék, ebből jeles eredményű 34, vagyis 21*79 százalék,
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a mathematikai és természettudományi karon pedig 118,
elfogadtak 111, 9 4 0 6 százalék, ebből jeles 25, vagyis
21-19 százalék; összesen 274, elfogadtak 253, 92-32 százalék, ebből jeles 59, 23*32 százalék. Tartottunk tehát
összesen 1090 vizsgálatot, ebből elfogadtunk 873 vizsgálatot, 80'09 százalék, jeles eredménnyel 71, vagyis 6'51
százalékot.
Az elmúlt tanévben a doktori szigorlatok száma is
emelkedést mutat. A jog- és államtudományi kar tartott
1389 szigorlatot, ebből elfogadott 1086, 78-12 százalék,
jeles eredménnyel 14, 1-01 százalék; orvostudományi kar
285 orvosi, elfogadott 220, 77-19 százalék, ebből jeles
34, 11 "93 százalék és 2 gyógyszerészi, mind a kettő jeles
eredménnyel; a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
kar 16, elfogadott 15, 93-75 százalék, jeles eredménnyel
7, 43-75 százalék; a mathematikai és természettudományi
kar 4, elfogadtatott 4, 100 százalék, jeles eredménnyel 1
vagyis 25 százalék. Tartottunk tehát összesen 1697 szigorlatot, elfogadtunk 1327, 78-19 százalék, jeles ered-ménnyel 58, vagyis 3-41 százalék.
4. Felavatott doktoraink
száma.
Az elmúlt tanévben felavatott új doktoraink száma a
következőképpen oszlik meg: jogtudományok doktorává
felavattunk az 1. félévben 65, a II. félévben 116, összesen 181 jelöltet; a kánonjog doktorává felavattunk az I.
félévben 4, a II. félévben 1, összesen 5 jelöltet; az államtudományok-doktorává felavattunk az 1. félévben 72,
a II. félévben 125, összesen 197 jelöltet; az. orvostudományok doktorává felavattunk az I. félévben 32, a II.
félévben 27, összesen 59 jelöltet; a bölcsészettudományok
doktorává felavattunk az'I. félévben 4, a II. félévben I I ,
összesen 15 jelöltet; a természettudományi facultáson
bölcsészdoktorrá felavattunk az I. félévben 2, a II. félévben 2, összesen 4 jelöltet; a gyógyszerészeti tudományok
doktorává pedig 1 jelöltet. Az elmúlt tanévben tehát
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összesen 462 jelöltet avattunk a különböző tudományok
doktoraivá.
5. Ifjúságunk
magaviselete.
Kifogástalan volt. Semmi nemű zavaró, komolyabb
incidens nem fordult elő egész tanéven át. Jól eső örömmel említjük ezt is fel.
6. Ifjúsági
Egyesületek.
Ifjúsági Egyesületek száma: 4 szövetségben 17 tagegyesület és egy különálló egyesület az Izraelita Hallgatók Egyesülete.
Szerte foszlott, igen nagy számú egyesületbe — nem
tömörült az Ifjúság, — hanem: fragmentálódott!
Ifjúsági egyesületeink eme fragmentálása egészségtelen !
Ifjúságunk Jövőben tartsa kötelességének a teljes létszámban való megjelenést saját ünnepségeinken.
Végül jó tanácsként mondom: ne tartson 27 bálát,
külön-külön minden Egyesület a sajátját, hanem: Sva,
álXá

Xéatvia ff

7. Testnevelés. — Sport.
Hallgatóságunk a köteles órákban eleget tesz kötelességének. Saját érdekében állana, ha egyes ágakban
jobban frequentálná a tornátermet pld. a vívást jobban
felkarolná. Igaz> erős frequentálás mellett a régi tornaterem elégtelennek bizonyulna. Bízunk azonban erősen,
hogy a volt Leszámoló palotában pompásan felszerelt
terem fog rendelkezésre állani.
Egyetemi Lövész Egyesület alakult (1930) alapszabályait felterjesztettük jóváhagyás végett.
Magyar Athletikai Szövetség felkérésére vett részt a
Genova-ban eldöntésre kerülő magyar-olasz athletikai
viadalban, amelyet 7 8 : 64 arányban Magyarország nyert
meg. Orbán Ferenc jh. Gazd. Hivatali alkalmazottunk
185 centiméteres magasugrásával második lett.
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8. Laboratoriumok
felszerelése.
Szomorú valóság, hogy sokkal nagyobb jól felszereltségünknek a híre, mint ahogyan a valóságban van.
Belső felszerelése sok intézetnek gyenge, meg nem
felelő. Kéréseinkre: fedezet hiány a válasz. És mert lelkiismeretünk van, tanítani akarunk, az. eszközöket adósságra hozatjuk meg, ezért bizony sem dicséretet nem
kapunk, sem adósságunk kifizetését.
Ha, amilyen fényes külsőt kap több intézet, belsőleg
is olyan felszerelése leend, csupán akkor mondhatja:
Egyetemi intézetnek sok magát. Most, olyik sokkal hátrább áll egy jól felszerelt középiskolai szertárnál.
Remélhető, hogy a fő hangsúly ezentúl a belső felszerelésen l e e n d ? ? ?
9. Előadások és heti órák száma.
Elmúlt tanévben tartott a jogi kar 29 (a II. félévben 29) előadást 100(103) heti óraszámmal; orvosi kar
56 (52) előadást 305 (262) heti óraszámmal; a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar 101 (105) előadást
234 (260) heti óraszámmal; a mathematikai és természettudományi kar pedig 66 (66) előadást 352 (349) heti
óraszámmal; összesen tehát 252 (252) előadást 1091 (974)
heti óraszámmal.
10. Túlterhelés.
Egyik facultásunk (math. és term. tud.) hallgatósága
határozottan túlterhelt. E bajon csupán akkor lészen komoly, gyökeres segítés, ha a mammuth-korszakból ránkmaradt, lehetetlen: „természetrajz" tárgycsoport megszűnik és biologia meg abiologiá-ra vágják szét. Avas nézet
és analphabéta ember szájába illő csupán az, hogy pld.
pusztán növény-, avagy állatnevek latiné tudása: már
botanikussá vagy zoologussá tészen bárkit is.
A tanárjelölteknél igen nagy bajok vannak a túlnagy
óra szám miatt. Elsírtuk évek óta panaszainkat sokszor.
Eddigelé: hiába.
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11. Horthy Collegium.
Vezetője: Dr. Horváth Barna kartársunk, aki külföldön szerzett széleskörű tapasztalatait érvényesíti nálunk is.
Férőhelyek száma a férfi osztályon 243, a női osztályon 142, összesen tehát 385 volt. Egy férőhely önköltsége az elmúlt tanévben 716 pengő volt, ilyen összegű
köztartási díjat azonban senki nem fizetett, mert a rendelkezésünkre bocsátott tárcajavadalommal a köztartási
díjak 500—550 pengőre voltak lemérsékelhetők. A kollégium III. számú éttermében, az úgynevezett „Egyetemi
Diákasztal"-nál a jelentkező kinlakók napi 1 pengő 3 8
fillérért kaptak jóízű, tápláló étkezést. A kollégiumi nevelés kiváló eredményét bizonyítja az a körülmény, hogy
a kollégisták 70 százaléka tanulmányaiban jeles és jó
rendű volt. Az elmúlt tanévben nagy gondot fordítottunk
a kollégisták modern nyelvi tanulmányaira is.
12. Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda.
A mai súlyos gazdasági helyzetben rendkívül jótékonyműködést fejt ki a diáknyomor enyhítése terén egyetemünk
Diákjóléti és Diákvédő Irodája, amely a szegénysorsú,
de jól tanuló ifjúságnak erkölcsiekben és anyagiakban,
menza-, ruha-, lakbér-, tankönyv- és gyógykezelési segélyekkel mindenkor rendelkezésére állt. Ez az emberbaráti,
diákszociális intézmény, amelyet a budapesti Pázmány
Péter-Tudományegyetemre kinevezett Dr. Szandtner Pál
nyilv. rendes volt tanárunk ifjúságot szerető, meleg szive
sugallatára rendkívüli sok fáradozással a semmiből hívott
életre, az elmúlt tanévben Dr. Fógel József nyilv. rendes
tanár vezetése áldásos és mély hálára kötelező működése
alatt már 43000 pengős pénzforgalmat mutat fel. Ez intézmény életképességét és jótékony voltát bizonyítja az is,
hogy a magyar egyetemeken és főiskolákon a mi diákvédő irodánk mintájára létesítettek hasonló diákszociális
intézményeket. Egyetemem nevében is hálás köszönetet
mondok mindazon pártfogónknak, akik jótékony adomá-
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nyaikkal lehetővé tették diákvédő irodánknak a nagyfokú
diáknyomor enyhítését.
B)

Tanulmányozás.

1. Kutató munka.
Klinikáinkon, Intézeteinkben, Seminariumainkban folyó
munka az egyes professorok és tudományos segédszemélyzet irodalmi munkásságából tűnik ki. A Függelékek
bizonyítják: Egyetemünk tudományos irodalmi működése
igazán nagy tiszteletet parancsoló. Különlegesen azért,
mert a legtöbb facultáson a távoli messze földön, külföldi
területek folyóirataiba dolgozik sok professor. Becsületet
hoz fajunkra, egyetemünkre.
2. Az Egyetem professorainak és tudományos segédszemélyzetének irodalmi működése.
(1. Melléklet p. 101.)
3. Tudományos
folyóirataink.
Anyagi helyzete nagyon szomorú. Nem merem azt
mondani kilátástalan. A népszerűsítő folyóiratoknál jól
megy dolguk, de a szigorúan tudományos folyóiratok iránt
érdeklődés csupán a : külföld részéről van. Elismerésre,
anyagi támogatásra nem számíthatunk. Pedig a decentralizálás itt kezdődnék!!
4. Egyetemi
könyvtár.
Az Egyetemi Könyvtár az elmúlt tanévben jelentékenyen fejlődött. A gyarapodás 4363 mű, 4674 kötet,
1446 füzet, 1828 darabra rúgott; a könyvtár jelenlegi
állománya 132.648 kötet (az előző évben 125.500 kötet).
Látogatottsága (az elmúlt 5 évben a következő volt:
1925/26-ban 9700, 1926/27-ben 14897, 1927/28-ban
22094, 1928/29-ben 31667, a mult tanévben pedig 49460);
5 év leforgása alatt megötszöröződött. Az elmúlt tanévben az olvasók megoszlása foglalkozás szerint a következő volt: Főiskolai hallgató 26068, középiskolai tanuló
362, szellemi munkás 752, kézi munkás 4. Az olvasott
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művek száma 28853, ebből tudományos és ismeretterjesztő mű volt 18157, szépirodalmi mű pedig 10696.
Az olvasó termek szűk voltán csak önálló, avagy új
könyvtárépület segíthetne.
5. Tudományos és Népszerűsítő
előadások.
Címlegesen ugyan nem Egyetemünk, valójában azonban mégis hozzánk tartozik az Egyetem Barátai Egyesülete, amelynek szakosztályain belül tanáraink és tud.
segédeink felette sok előadást tartottak. A város publicuma részéről az érdeklődés nem mondható túlnagynak!
Kiemelendők az „Egyetembarátok Egyesülete Orvosi
szakosztálya és a vele egyesült Orvosegylet" szegedi szakülésein elhangzott azon szakelőadások, amelyekre több
kiváló külföldi, elsőrendű szakember látogatott le Szegedre.
így 1929. nov. 18-dikán tartott „A mellkasi szervek
sebészetének mai állása" címmel nagy hallgatóság előtt
e. Prof. Dr. Ferdinánd Sauerbruch berlini nyug. orvos
professor, aki Dr. Vidakovits Kamill r. nyilv. tanár úr
szíves invitálására tisztelte meg Szegedet. Ha ugyan barát — a tudományos barát kedveért jőve le ide, mégis
a dicsőséget mi aratjuk általa.
Teljesen hasonló módon került le hozzánk Dr. Kováts
Ferenc magántanárunk összeköttetése révén F. Dumarest
hautevillei sanatoriumi igazgató, aki 1929. nov. 30-dikán
tartotta meg előadását ugyanott Röntgen-felvételek be-,
mutatásával. Kíséretében volt assistense: Dr. Paul Rougy.
És megtisztelte Szeged tudományos életét az olasz tudományos élet kiváló képviselője M. Parodi is ugyanazon
időben.
A nemes lengyel nemzeti kapcsolatokat erősíti az a
tény is, hogy sikerült megnyernünk Dr. Divéky Adorján
varsói m. kir. követségi sajtó attasé, budapesti egyetemi
magántanár és varsói tanár urat egy előadás tartására.
Dr. Divéky Adorján professor úr 1929. dec. 12-dikén
tartotta meg Aulánkban igen előkelő közönség jelenlété-
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ben vetített képes előadását, amely „Krakó magyar vonatkozású történeti emlékei" címén szebbnél-szebb képekben tárta elénk azt a sok műemléket és felevenítette
előttünk illustris előadó a régi magyar, ottani szerepléseket.
C) Egyetemünk és a m. kir. állami Polgári
Tanárképző Főiskola
viszonya.

iskolai

A 2 intézmény célja teljesen eltérő, nem lehet —
és nem is volna kívánatos! — egyiket sem hajlítani a
másikhoz. Mi, Egyetem megmaradunk a Tudományt mívelő, a Tudományt enmagáért mívelő intézménynek, s
ott a gyakorlati szempontok az irányítók.
E merőben ellentétes irányzatú két intézmény cooperálása azonban eddigelé megy elég simán. A főiskola
hallgatósága törekvőnek és igen szorgalmas-nak bizonyult.
Saját hallgatóságunkkal nemcsak hogy egyenlő elbánásban részesítjük, de némileg még előnyben is.
Beszámolóm végén a magyar ember őszinte, keresetlen szavával mondok igaz köszönetet mindazoknak,
akik engem, szürke természetvizsgálót, nehéz positiómban
mindég segítettek jó tanáccsal: így elsősorban a nagytekintetű Egyetemi Tanács és különösen a jog- és államtudományi facultas egészében, s annak több érdemes,
nagyrabecsült tagja. — Decanatusaink és hivatalaink odaadó munkájáért köszönet.
Mulasztást követnék el, ha azon kartársaknak, akik
a képviseltetést elvállalni kegyeskedtek, e helyütt is hálámat nem fejezném ki; így elsősorban Dr. Iványi kartársunknak a Wilnai napokért. Hálával emlékezem meg.
Dr. Petiykó János főtanácsos-tanácsjegyző úrról, a nyújtott szakavatott segítségről.
De lehetetlen elhallgatnom Szeged minden rendű
hatósága és intézete, társadalmi alakulásai lekötelező fogadtatását. Mégis észrevehető már erősen, hogy az első
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időkben Egyetemünk ellen itt-ott tapasztalható ellenszenv
szűnőben van. Én mindig hálás leszek! Nem szájjal,
hangos szóval, hanem szívvel — a nékem nyújtott, rajtam
keresztül Egyetememnek szánt szives fogadtatásokért.
Tekintetes Közgyűlés!
Tanév elején volt szándokom Egyetemünk összes
intézetét, helyiségét megszemlélni. Közbejött a Sors!
Hosszas betegségem miatt csupán a tanév legvégén tudtam megcselekedni, több héten át.
A rosszban: van jó is!
Láttam a mérhetetlen nagy fény mellett a teljes sötétséget; gyönyörű paloták, pompás felszerelés mellett a
legsötétebb Balkánt (elmegyó'gyászat és a trachomás betegek barakja!).
Láttam a minden széppel, jóval felszerelt egyiket, és
tengődő egynehányat.
Hihetetlen ellentétek!!
Jogászaink, bár nagyon szűken, de megvannak; orvosaink— bizton reméljük, a többi szép palotához hasonló
új otthonokba vonúlnak be mielébb; Kolozsvárhoz mérten
a bölcsészet-, nyelv-, történettudományi kar igen bőven,
levegősen elhelyezett. > Céljainknak alig megfelelő, térszűkös és belső felszerelés nélkül Hamupipőke 3 nagy
intézet; a természetrajz három ága. Az Apáthy-hagyaXék
megvásárlásával és a Daday-múzeummal még az állattani
2 tanszék valahogyan megvan.
De mit szóljak én, akinek Apáthy intézete után Kolozsvárott a legnagyobbam és legszebbem volt ?
A kerék is, hol lent, hol f e n t . . . Emlékeimen rá.gódom . . .
Világversenyben résztvenni! Munkaképes az intézet?
— kérdezi azt még valaki, hogy az Állam teszi lehetővé
a munkáját?
,
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Mélyen tisztelt Vendégeink,
Tekintetes Közgyűlés!
Speleophilus voltam . . . Egy évre kikellett jönnöm
az Élet „fény"-ére . . . .
Őszinte örömmel térek vissza régi, tudományos
odúmba, most már zavartalanul: egy életre; Vissza a
Tudomány csendjébe, amely páratlan, örök; nyugalmat,
boldogságot adó.
Olyan az, mint a : Természet!
Egy kép van előttem, idei nyárból, a Tátrából:
Fenyvesben állottam, tisztás szélén.' Keresztcsőrű pintyek
felelgettek csupán egymásnak. A tisztást ellepi hajnalpiros
virágzatával az Epilobium . . . Sűrűn látogatják a fehér
pillangók . . . Egy oldalon a Szepesi Magura, oldalt a
Siierberg fehér mészsziklafallal bordázott tömege, arrább
a büszke, setét Lomnici-Késmárki csúcs.
Időközönként teljes csend áll be, elnémul minden, még
a fenyves se s u s o g . . . Majd lágy hangokat fodroz a Szél
Onnét Landok felől; harang s z ó t . . . Majd elhalkul, ismét
visszatér . . . Gyönyörű napsütés. . . megint csend . . .
Előttem az Élet! Ott a Nagyság, Hatalmasság, az
Erő — a Tátra képében . . . Ott a távoli hangban a
H i t . . . A magába szállás!
És ha mélyébe tekintesz, oh be más! Oh, de nem
— csendes! Ott is van verseny, küzdelem!
Az Epilobium azért sudár, mert a Fényért kell küzdenie, hogy le ne szoruljon, árnyékba ne jusson, erősen
kell növekednie mindegyik egyednek.
Most kilép egy sokszor, ott megfigyeltem őz család!
Mind csak a virágos részt eszik le; az Epilobium —
hegyit. . .
És mégis így szép! És mégis örök itt a Természetben a : harmónia. Mert dolgozik mindegyik, mert nem
tétlenkedik egy sejtjük sem.
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És — és, mert örül mindegyik az Életnek, hálát ád
Istennek az É l e t é r t . . . a N a p f é n y é r t . . .
Magnifice Domine Rector!
Örülj az Életnek, annak változatosságának:
a Szél
zúgásnak is, a Nap sütésnek is!!
Egyszerű pillanatait képviselő fehér pillangóinak éppúgy, akár a díszes köntöst viselő, büszke Epilobiumok
— képviselte: sok repraesentálásnak!
Vedd át a szürke természetvizsgálótól, és viseld jó
egészséggel Egyetemünk tisztességére, Enmagad becsületére, fajtánk javára, Egyetemünk dicsőségére a rectori
láncot.

2a. Dr. Kováts Ferenc e. i. rector beszéde a rectori
lánc átvétele alkalmából.
Benső meghatottsággal és hálás köszönettel veszem
át a rectori láncot Magnificenciád kezéből, mely láncban
látom a tisztségemmel járó feladatok mély értelmű szimbolizálását. A nemesfémből készült csillogó láncszemek
jelképezik a rectori tisztség viselésében egymásra következő professorok ragyogó sorát s így mindenkoron emlékeztetnek arra, hogy minden erőmmel törekedjem, hogy
működésem egyenértékű láncszem gyanánt illeszkedjék
bele illusztris elődeim odaadó és lelkes munkásságába.
A lánc súlya viszont figyelmeztet arra, hogy tisztségem
viselése súlyos és felelősségteljes kötelességek gyakorlásával jár, mely kötelességek teljesítésénél szüntelenül
hallgatnom kell lelkiismeretem szavára.
Lelkiismeretem eme sugallatát egy szóval fejezhetem
ki: a szeretet szavával. E szóval nemcsak azt a fenséges
szeretet-triászt akarom megjelölni, amely szüntelenül kell,
hogy áthassa minden jó magyar ember érzelemvilágát:
az Istenszeretet, a hazaszeretet, a felebaráti szeretet triá3*
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szát, hanem és rectori feladataimra való tekintettel elsősorban a szeretetnek azokat a különleges megnyilatkozásait, amelyek e konkrét feladatok sikeres megoldásának
elengedhetlen előfeltételei. Ezek: az Universitas fogalmából következő és az Universitas magasztos hivatását
kidomborító kariási szeretet a tanári kar és a tanító személyzet minden tagja iránt, azután a gondjainkra bízott
ifjúság törekvéseit és céljait bensőségesen felkaroló atyai
szeretet, továbbá a hivatásom igazságkereső végcéljának
megvalósítását szorgalmazó tudományszeretet s végül az
Egyetemünket oly lelkesen befogadó és odaadóan áldozatkész megértéssel támogató közület, Szeged
szeretete.
Szeretetem e négyirányú megnyilatkozása legyen gondolataim, terveim, elhatározásaim és cselekedeteim vezércsillaga, e négy szeretet jegyében foglalom el a rectori
széket.
E négy szeretettől fellelkesülve kívánom szolgálni az.
Egyetem és a Nagy Magyar Alföld kultúrája felvirágoztatásának és továbbfejlesztésének szent feladatát, és e
feladat sikeres megoldása érdekében kérem az Egyetemi
Tanácsnak, összes kartársaimnak, az egyetemi ifjúságnak
és Szeged nemes közönségének jóakaró és hathatós támogatását.

2b. Egyház és városgazdaság a középkorban.
Rectori székfoglaló.
Két nagy szervezeti elv váltja fel egymást a középeurópai nemzetek gazdaságtörténetében: a házigazdasági
és a piacigazdasági elv. E kettő külön-külön a maga
teljességében, majdnem kizárólagosan, vagyis a másik elv
kizárásával érvényesül egyrészt a középkor elején kialakult és e kor derekáig fejlődő telepgazdasági szervezetben,
amelyben a házigazdasági elv dominál, s másrészt az
újkorban fejlődő forgalmi vagy tőkegazdasági szervezetben, amely a piacigazdasági elvet uralja. A házigazdasági
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elv a nemzeti területen alapított és nagyszámú telepbe
tömörült gazdaságok merőben zárt és őstermelő jellegében jut kifejezésre és a koraközépkori telepgazdasági
rendszer kialakulásához vezet. E rendszert jellemzi a politikai és gazdasági hagyományos kötöttség, a tradicionalizmus, a gazdálkodás külterjessége és a gazdasági célok
elhatárolt szerénysége. Az újkor viharos századaiban érvényesülő piacigazdasági elv viszont feloldja ezeket a
kötöttségeket, az észszerű haladás jelszava alatt lerontja
a merev hagyományosság korlátait, elszigeteltségükből
kiemeli a gazdaságokat s azoknak őstermelő jellegét kereskedelmivé változtatja át és így megveti a jelenkori
forgalmi vagy tőkegazdasági szervezet alapjait.
A két nagy gazdasági rendszer oly annyira ellentétesen áll szemben egymással, hogy a t'elepgazdasági rendszernek a forgalmi gazdaságival való felváltása el sem
képzelhető valamilyen átmenet, vagyis egy oly szervezeti
átalakulás nélkül, amely egyrészt lazít a birtokgazdasági
rendszer kötöttsége merevségén, másrészt a forgalmigazdaság elveit a régi hagyományoknak némileg kitágított
kereteibe vezeti be. Ezt az átmeneti rendszert a középkori
városgazdaság valósítja meg. A nemzeti területen nagyszámban várhelyek keletkeznek, amelyek idővel szabadalmas városokká fejlődnek. Ezek a városok, recte városkák,
a körülöttük elterülő vidék telepeivel egységes gazdasági
szervezetbe tömörülnek. E szervezet központja a városi
piac, amelyen az első nagy és elvi társadalmi munkamegosztás következtében különlegesekké vált városi és
vidéki termékek kicserélődnek. A városi népesség az ipar
és a kereskedelem feladatait vállalja, a vidéki népesség
gazdasági tevékenysége mindinkább a mezőgazdasági termelés feladatainak megoldására szorítkozik. Szükségszerűségével és állandóságával a régi sokadalmak, vásárok
forgalmától jellegzetesen különböző várospiaci forgalom
megteremti a szerves pénzgazdaságot. Az addig kizáró-
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lagosan vagyoni és gazdasági alap gyanánt szolgáló
ingatlan (földbirtok) mellett keletkezik a belterjesen é s
különlegesen hasznosított városi ingó vagyon, amelynek
legészszerűbb megjelenési formája a készpénzösszegek birtokával kifejezett tőkerendelkezés.
Az egyház alapítása lényegileg a telepgazdasági korszakban fejeződött be, beneficiális szervezete így általában
nem volt más, mint a telepgazdasági rendszernek megfelelően különlegesített eleme. Ez a beneficiális szervezet,
mint köztudomású, hazánkban bizonyos a lényeget nem
érintő módosításokkal napjainkig maradt fenn azokat az
egyházakat tekintve, amelyek a telepgazdasági szervezet
korában keletkeztek. Könnyen érthető, hogy ezeknek az
egyházaknak a sorából hiányoznak azok, amelyeket a
városgazdaság keletkezése után a városi polgárság alapít.
A városgazdaság lényegéből, különösen annak vagyoni
alapjai különleges voltából következik, hogy a városi egyházak alapítása és dotálása kellett, hogy a kisebb-nagyobb
földbirtokkal és földesurasági jogokkal rendelkező s a
telepurasági szervezeten belül alapított egyházakétól eltérő
módon menjen végbe. A városi polgárság mindenekelőtt
nem rendelkezik oly földbirtok felett, hogy abból nagySzámú egyházai hozományát kihasíthassa. Hiszen éppen
a városi terület viszonylagos kicsinysége tereli szükségszerűen az ipari és kereskedelmi foglalkozás terére a városi kereső polgárságot. A városi külterület még a laikus
elem élelmiszer- és nyersanyagigénylését sem elégítette
ki. Amennyiben tehát a városi egyházak kaptak is abból
a külterületből, a reájuk jutó rész mindenképen csak
•kisszerű lehetett, s telepgazdasági alapnak semmiképen
sem felelhetett meg.
így a városi egyházak vagyonát épp oly különleges
elemekből kellett összeválogatni, mintamilyen különleges
elemekből állott a polgárság vagyona is. De miután az
egyházi beneficiárius nem foglalkozhatott sem iparral,
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sem kereskedelemmel, ennélfogva a polgárság nem iktathatta be egyházait a polgári cselekvő (aktiv) keresők sorába. Más módot kellett keresnie, hogy egyházainak anyagi
alapjait biztosíthassa, s az itt felmerülő feladat megoldása
olyannyira érdekes és a vároSgazdaság fejlődése, valamint
az újkori tőkegazdaság megalapítása problémáival olyannyira szervesen függ össze, hogy annak konkrét példákkal való bemutatása a közgazdasági szervezet történetének szempontjából rendkívül érdekesnek és tanulságosnak
Ígérkezik. Ezt a konkrét példát hazánk egyik legjelentősebb középkori városának, a hét tárnokmesteri város
egyikének, Pozsonynak, történelmi hagyományai szolgáltatják. Feladatomul kitűztem, hogy az idevágó levéltári
anyag kapcsán feltárjam azt, hogy egy aránylag nagy és
gazdag város középkori polgársága mily anyagi eszközöket
bocsátott egyházai rendelkezésére s hogy ezek az egyházak anyagi eszközeik különlegessége folytán mily aktiv
és passzív szerepet vállaltak a pozsonyi városgazdaság
kialakulásában és a jelenkori forgalmi gazdaság megalapításában.
Engedjék meg, hogy a pozsonyi adatok előadásábá
az idevonatkozó forrásanyag tüzetes ismertetése mellőzé-'
sével kezdjek be, s Önöket mintegy in medias res vezessem be a pozsonyi egyházak középkori anyagi helyzetének
felismerésébe. Feljogosít e rövidített eljárásra egyfelől az
a körülmény, hogy az idevonatkozó forrásanyagot magam
is, mások is már több. ízben ismertették, úgyhogy hivatkozhatom az idevágó munkálatokra, 1 ) másfelől pedig az,
hogy a pozsonyi viszonyok minden tekintetben tipikusoknak mondhatók és így az itt ismertetendő adatok egyéb
hazai és középeurópai külföldi anyaggal könnyen ellenőrizhetők. így pld. mindenekelőtt mindenütt az európai
!) Az idevágó anyagra nézve v. ö. Grundbuchführung und Liegenschaftsrecht etc. c. értekezésemet a Z. Sav. Stift. Germ. Abt. XXXIX. é s XL:
évfolyamaiban (1919—1920).
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középkorban, tekintsük akár a magyar, akár a német,
francia, olasz stb városokat, ugyanazt az érdekes vallásszociológiai jelenséget észlelhetjük, hogy éppúgy mint
Pozsonyban, más városokban is igén gazdag volt a középkori egyház tagozódása. Pozsony városában az ott székelő
prépostságon és káptalanon kívül, amelyek nem városi,
de ősrégi királyi alapítások voltak, három plébániát, három kolostort, két kórházat és nagyszámú kisebb egyházi
beneficiumot találunk. A lelkipásztorkodás belterjességéről
tanúskodik, hogy a három városi plébánia közt a város
középkori fénykorában legfeljebb 850 polgári háztartás
oszlott meg, úgy hogy egy-egy plébániára 250—300 háztartás és legfeljebb 1500 lélek jutott. Prépostság és káptalan valódi birtokuraságok voltak és csak részben kapcsolódtak be a városgazdaságba; a túlajdonképeni városi
egyházi beneficiumok evvel szemben viszonylagosan jelentéktelen ingatlan vagyonnal (házakkal és szőlőkkel) rendelkeztek. Vagyonuk és jövedelmük különlegesen városi jellegű
volt: eredetére nézve az egyházi vagyon polgári alapítványokból (Stift) és adakozásokból kerültek ki, amelyek kétfélék : dologbani jogok és készpénz. Az egyházi személyek
jövedelme pedig majdnem kizárólagosan e dologbani
jogok és készpénzösszegek gyümölcsöztetéséből fakadt,
mely gyümölcsöztetés reális eredményét járadéknak nevezzük.
A kétféle egyházi vagyonelem eredetileg osztatlanul
egységes volt. A polgárság vagy olyképen fundált egyházi
javadalmat, hogy határozott mérvű, évi jövedelemmel járó
jogosítványokat biztosított a javadalmasnak egyes kijelölt
polgári telkeken (házak, malmok és szőlők), vagy készpénzt juttatott neki, amelyen a javadalmas ilyen jogosítványokat megszerezni köteles volt. E jogosítvány alapján
a telektulajdonosok évenként határozott napokon pénzben
vagy terményekben megállapított évibért voltak kötelesek
a javadalmasnak „szolgálni", s ezt az évibért a források
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szolgálatnak (census, Dienst) nevezik, jogi műszava pedig
a járadék. A XV. század elejéig a közvetlenül adományozott és a készpénzért vásárolt szolgálat közt különbség
nem volt. Amikor a pozsonyi városi tanács 1439-ben
befejezte a hírneves városi telekkönyvek összeírását, akkor
nem kevesebb mint 606 városi ház és szőlő volt ily egyházi járadékfizetési kötelezettséggel megterhelve, melynek
alapján a telektulajdonosok évről-évre 578*18 magyar
aranyforint értékű, készpénzben és terményekben megállapított járadékot szolgáltak az egyházi javadalmasoknak.
A járadék örökösen terhelte az ingatlant; bárki volt az
ingatlan tulajdonosa, köteles volt mindörökké évről-évre
a járadékot szolgálni.
Az egyháznak járó járadékfizetési kötelem vállalása
a középkor utolsó századaiban oly nagy arányokat öltött,
hogy a városi hatóságok Európaszerte kénytelenek voltak
— elsősorban fiskális érdekből, mint ezt alantabb kifejteni fogjuk — a városi telkek túlságos - (és örökös) megterhelése elé akadályokat gördíteni, sőt e megterhelési
folyamatnak egyszersmindenkorra véget vetni. így a 15.
század első felében keletkezett legrégibb pozsonyi jogkönyv (városi statutum) kategorikusan tiltja meg az új
örökjáradékok megalapítását vagy azoknak megvételét és
intézkedik arról, hogy az egyháznak eddig fennállott örökjáradékai megváltassanak. Ez az intézkedés, amennyiben
a városi egyházak más bevételi forrásokkal nem rendelkeztek, elébb-utóbb bizonyára a városi egyházi javadalmak
túlnyomó részének megszűnéséhez vezetett volna, amenynyiben a megváltott örökjáradékok elmaradt hozadékát
egy más — s hozzátehetjük, az örökjáradékhoz hasonló
— jogintézmény alkalmazásából fakadó bevétel nem pótolja. Ez a jogintézmény szintén évjáradékot biztosít a
javadalmasoknak, akik a vásárolt örökjáradékhoz hasonlóan
készpénzalapjaikat járadékok vásárlására fordították. De
ezek a járadékok megválthatók voltak : a telektulajdonos,
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akitől a javadalmas járadékot vásárol, a vételösszegnek
(s a következő esedékes járadéknak) visszafizetésével bármikor megszabadulhat a járadék további fizetésétől. Azt
az intézményt, amely ezeket a megváltható járadékokat
statuálta, a megváltható járadékvétel vagyis járadékkölcsön intézményének nevezzük.
Ugyanakkor, amikor a városi telekkönyv egyik kötete,
a sz. é. v. telekkönyv (Grundbuch) a fentemlített 606
járadékkötelmet rögzíti meg, másik kötete, a zálogkönyv
(Satzbuch) szintén nagy számban örökít meg az egyházat
megillető s a telkeket terhelő évjáradékokat, de míg a
telekkönyv járadékai örökös járadékok, valóságos reáljogok, addig a zálogkönyv járadékai megváltható jellegűek.
E megváltható járadékok terhe úgy keletkezett, hogy az
egyház javadalmasai a javadalom készpénzállományához
tartozó összegeken jelképesen megvették a járadékkal
terhelt ingatlanok hozadékának egyrészét, még pedig azt
a részt, amely a telekkönyv szerkesztésének idejében a
vételösszegnek egy tizedrészét tette ki. Miután a pozsonyi
polgári telkek után 1439 évben összesen ily módon
6 2 2 8 5 arft megváltható járadékot szolgáltak az egyháznak, a járadékvételösszeg körülbelül 6200 aranyfrtot tett
ki. Valójában a járadékvétel burkolt kamatos kölcsönügylet volt, amely azonban a szabályos kölcsöntől jellegzetesen különbözött abban, hogy míg a hitelező mint
vevő mindaddig, amíg az eladó mint adós járadékszolgáltatási kötelezettségének megfelelt, a vételösszeget vissza
nem követelhette, addig az eladó mint adós bármikor
megválthatta telkét oly módon, hogy a megváltás időpontja után esedékes járadékkal együtt visszafizette a
vételárat, vagyis törlesztette a kölcsöntőkét.
Az egyháznak tehát 1439 év körül Pozsonyban örökjáradék és kölcsönjáradék címén évenként körülbelül 1200
arft értékű készpénzt és terményeket szolgáltak. Ez az
összeg aranyviszonylatban a jelenkori pengőértékben va-
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lamivel több mint 16.000 P-t (pontosan 16.049 P 36 f.-t)
tesz ki. Ezek az összegek mai szemmel nézve ugyan
csekélyeknek látszanak, valójában azonban két szempontból is, egyrészt a járadékélvezők s másrészt a járadékszolgáltatók szempontjából viszonylagosan nagy jelentőségűek. Az összegek jelentőségének megítélésénél mindenekelőtt szem előtt kell tartsuk a középkori pénzforgalom
viszonylagosan korlátolt mérvét, valamint a középkori
megélési keretek szűkreszabottságát. Minden korbeli adat
amely pénzösszegekre vonatkozik, azt mutatja, hogy a
forint- vagy márkaszázasok körülbelül azt a szerepet
játszák a pénzforgalomban, mint mainap a pengőszázezresek és pengőmilliók, Pozsony városának költségvetése
a XV. században évenként körülbelül annyi ezer aranyforintra rúgott, mint amennyi koronamillióra a XIX. század végén. Ugyanennek a századnak közepe táján, a
magyar külkereskedelem középkori fénykorában, a nyugati
árúforgalomban egy évben maximálisan 300,000 aranyforintnyi értékű árú szerepelt, míg mai nap, a megcsonkult országnak nyugatról érkező és nyugatra irányuló
árúforgalma pengőben többszázszorosan nagyobb a középkori számnál. A középkorban a pénz kevés és drága
volt, s még a leghatalmasabb uralkodók tarsolyái néhanapján annyira kiürültek, hogy boldog-boldogtalantól
viszonylagosan csekély összegeket vettek kölcsön nyomasztó'és lealázó feltételek mellett. A pénzben kifejezett
életstandard igen alacsony színvonalú volt, s az idevágó
adatok szempontjából jellemző, hogy egy oly egyházi
javadalmat, amely évenként 100 aranyforint s annál nagyobb összeget jövedelmezett, nagyobb javadalomnak
tekintettek, amelynek adományozása hazánkban a királynak, külföldön pedig a pápának volt fentartva. A pozsonyi járadékösszeg így nem kevesebb mint 12 nagyobb
javadalom jövedelmének felelhetett volna meg, de miután
a javadalmak száma körülbelül háromszorosan mégha-
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ladta a tucatot, átlagban a pozsonyi telkek járadékaiban
osztozkodó javadalmasokra évi 30 aranyforintnyi járadék
jutott, mely összeg, tekintetbe véve a járadékosoknak
más forrásból származó bevételeit is, igen tekintélyesnek
mondható.
Azonos eredményhez jutunk, ha a pénz középkori
vásárlóerejének figyelembevételével értékeljük át az átlagos
évjáradékösszeget. 30 aranyforint 400 pengőnek felel meg;
a pénz vásárlóereje a középkor utolsó századában (Amerika felfedezése előtt) legkevesebb ötször-hatszor akkora
volt, mint közvetlenül a világháború kitörése előtt, a XIX.
század elején, vagy hétszer akkora mint jelenleg. 30
aranyforint, tehát annyit ért 1450 körül, mint 2000 aranykorona a háború előtt, vagy 3000 P mostanában. 250 P
havi járadék mainap bizonyára szerény, de nem túlságosan kicsiny jövedelem egyedülálló papi személynek, akinek
volt még háza is amelyben lakott, s volt egy-két szőlleje,
amelynek hozadéka öregbítette bevételeit. A középkori
fizetések és munkabérek, amelyek megismerésére éppen
a pozsonyvárosi források gazdag anyagot szolgáltatnak,
a legtöbb esetben mélyen alul maradnak a 30 aranyforintos évi átlagon (5400 dénáron).
Egészen bizonyos, hogy a pozsonyi polgárság nagylelkűen és bőkezűen gondoskodott papjairól, s ezt a tényt
az egyház képviselői is elismerik, amikor gyakran kiemelik, hogy a városi egyházi javadalmak elégségesen,
sőt bőségesen voltak ellátva. E szemszögből tekintve az
itt feltárt állapotokat, megállapíthatjuk, hogy a városi egyházaknak járadékokkal való ellátása mindenképen megfelelt
az egyház jogos kívánalmainak. Még maga a városhatóság is, amely semmikép sem vádolható egyházellenes
politikával, de ellenkezőleg, amint a számkönyvek bizonyítják, jelentékeny áldozatokat hozott egyházainak (építkezések, stb vállalásával), kissé túlzottnak tartja a polgárság alapítványalapító nagylelkűségét, amikor kénytelen a
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polgári telkeknek egyházi örökjáradékokkal szándékolt
megterhelését eltiltani. Ez a titalom abban találja magyarázatát, hogy a városhatóság ily módon akarta megakadályozni az adóköteles polgári vagyon csökkentését, miután
a középkori városi adózás — a fogyasztási adóktól eltekintve — elsősorban a városi polgári ingatlanok vagyonértékét ragadta meg, az egyház javai pedig adómentesek
voltak.
Ebben a gondolatfűzésben továbbhaladva, mostmár
ahhoz a következtetéshez kellene eljutnunk, hogy az egyházi javadalomalapítás a polgárság vagyona csorbítását
és így a polgári vagyonosodás megakadályozását vagy
legalább is e vagyonosodás folyamatának a lassítását
jelentette. Más források alapján tudjuk azonban, hogy a
pozsonyi polgárság vagyona a 15. század első hat évtizedében igen erősen gyarapodott, s ha később e gazdagodási folyamat meg is állt, ez a hanyatlás semmi
összefüggésben nem állt az egyházi javadalmak alapításával és szaporításával. Ellenkezőleg, a polgárság gyarapodásának ideje összeesik a nagy alapítványok keletkezése idejével, s az a körülmény, hogy javadalomalapítás
dacára is észrevehetően emelkedett a polgárság vagyonereje, világosan bizonyítja, hogy a polgárság nem csökkentette vagyoni alapjait, amikor egyházait oly bőkezűen
látta el, hanem csak a növedékvagyon egy részét, feleslegét engedte át az egyháznak, s hogy így a városhatóságot nem vezették gazdaságpolitikai, hanem tisztán csak
fiskális szempontok, amikor az örökjáradékok további
alapítását megtiltotta. Különben is a tilalom nem vonatkozott készpénz- vagy más ingókból álló adományokra,
úgy hogy viszont az egyház vagyoni érdekeit sem sértette
meg. A 'polgárság továbbra is testálhat az egyháznak s
az adakozás mérvében nincs akadályozva, csak új örökjáradékot nem alapíthat és városi adóköteles ingatlanokat
nem adományozhat az egyházi javadalmaknak. A pozsonyi
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végrendeletkönyvekben a 15. század közepe után is számos egyháznak juttatott adományt találhatunk, de ezek
kizáróan készpénzről, nemesfémtárgyakról (egyházi kegyszerek számára), drága szövetekről (misemondó ruhák
számára) stb szólnak.
A telekkönyv tanúsága szerint az egyházi örökjáradékok túlnyomó részét a 15. század folyamán váltották
meg a tulajdonosok, a telekkönyv továbbvezetésének ideje
alatt, vagyis 1513-ig, pedig új örökjáradékjogot nem kebeleztek be az egyház javára, megfelelvén így a városhatóság
parancsának. Evvel szemben nagymértékben veszik igénybe
ugyanezen idő alatt az egyházi járadékkölcsönöket, amelyeknek száma a másfél ezret meghaladja, á kölcsönvett
tőkeösszeg 33.734 arft, amely összeg Pengőben 464.150
P-t tesz ki (vásárlóképességi viszonylatban kb. 3,200.000
P.). Az eladósodottság mérve az egész korszak alatt körülbelül egyforma és járadékkölcsöntőkében 6000 aranyforint körül mozog; ha azonban hozzávetjük azt, hogy a
jelzett időszakban az örökjáradékok tetemes részét megváltották, a tőketartozás az egyházzal szemben a század
vége felé jelentősen csökken. Rendkívül érdekes ennek a
csökkenésnek az oka: hazánkban a XV. században a
korai kapitalizmus a század közepe tájáig igen erősen és
rohamosan fejlődik kereskedelmi kapitalizmus alakjában.
A közgazdaságtannak a jelenkori jelenségekre alkalmazott
műszavával élve az 1420—1460 év közti időszakot egy
fokozatosan emelkedő konjunktura korszakának nevezhetjük. 1460-ban rendkívül éles krízis tört ki, amely a
kapitalisztikus kereskedelem letörésével, erős ezüstpénzdevalvatióval és más hasonló jelenséggel járt. A krízist
külpolitikai események, különösen a törökök előnyomulása,
idézték elő. Elmúlásával hosszú depressziós korszak következik be, amely a század végéig eltartott, amikor
a Fuggerház nagyszabású magyarországi üzletei kapcsán
ismét javulni kezd a kapitalisztikus kereskedelem hely-

63

zete; a 16. század elején bekövetkezett konjunktura azonban korántsem emelkedett ismét oly magasra, m i n t a 15.
század közepén.
A gazdasági életnek ezen kezdetleges hullámzására .
jellemző az egyházi járadékkölcsönök kamatlábának a
változása. Míg 1460-ig a kamatláb változatlanul 10°/'o
marad, addig az 1460—1480 közt fokozatosan 5°/°-ra
száll le. A kamatlábleszállítás a tőkeigénylés viszonylagos
hanyatlásával magyarázandó, vagyis avval, hogy a tőkekínálat 1460 évtől fogva mindinkább túlteng a keresleten.
Minden jel ugyanis arra mutat, hogy 1460-ig az egyház
kihelyezett tőkéinél érezhetőbb veszteséget nem szenvedett, sőt ez a tőke folyvást gyarapodott is részben új
készpénzösszegek adományozása folytán, részben azáltal,
hogy az örökjáradékok megváltása az egyházat jelentős
pénzvagyontöbblethez juttatta. Mégsem emelkedik evvel
szemben az egyidőben kihelyezett tőkék összege, jele
annak, hogy a tőkekereslet erősen megcsappant. Sőt még
az eddigi kölcsöntőkeösszeget sem helyezheti el az egyház
az eddigi kamatlábon, hanem kénytelen fokozatosan kevesebb kamattal beérni. Igen érdekes a tízéves tőkeelhelyezések összegeit összehasonlítani: 1449—1458 közt
az egyház 4402 arftnyi tőkét helyezett el, 1459—1468
közt, vagyis a krízis korában már csak 2664 arftot, az .
ezt követő három évtized alatt ismét 4298, 4089 és 4233 •
arftot, s a tizenhatodik század első évtizedében 3419
arftot. De míg 1449—1458 közt a pozsonyi telektulajdonosok évenként 440 arft járadékot szolgáltak, addig
1469-től tovább már csak 200—250 arftot majdnem
ugyanolyan nagy tőke után.
Nyilt kérdés marad, hogy mit csinált az egyház
azokkal a készpénztőkéivel, amelyeket maradandóan nem
helyezhetett el? Igen valószínű, hogy e pénz javarészét
nemesfémtárgyak beszerzésére használta fel vagyis kincsesítette; erre utal legalább is az az adat, hogy amikor
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1529-ben felső parancsra a török had közeledtének hírére
lerombolja két külvárosi plébániatemplomát a városi polgárság, töméntelen arany- és ezüstkészletet talált azokban, amely kincseket a városi erődítmények kiépítésének
költségeire fordított.
Visszatérve a polgári vagyon alakulása és a járadékszolgáltatás közötti összefüggések vizsgálatára, az eddigi
megállapítások szerint tagadnunk kell mindenekelőtt azt,
mintha a polgárság által önként vállalt járadékos terhek
bármi módon is kedvezőtlenül befolyásolták volna a polgárság vagyonosodását. Sőt számtalan adatunk ván arra,
hogy ennek a feltevésnek éppen az ellenkezőjét bizonyíthassuk. Tekintve a járadékkölcsönök igénybevételének
nagy számát, a kölcsönügyletek gyakoriságát, a járadéktehernek esetleges kedvezőtlen gazdasági hatásai kell,
hogy az adósok nagy száma vagyoni romlásában jussanak kifejezésre. A telekkönyv módot nyújt arra, hogy a
kölcsönvevők vagyoni viszonyainak kialakulását úgyszólván minden esetben megfigyelhessük. Vagyoni leromlás
többtelkes polgárnál a telkek száma csökkenésében, egytelkesnél a telek kényszereladásában jutna kifejezésre.
Ily változásokra a több mint 1500 eset közül csak 5
esetben következtethetünk, amelyekben a járadékkal terhelt telek tulajdonosa telkét a járadékosnak adja át. Ezekben az esetekben ugyanis azt vélelmezhetjük, hogy a
telektulajdonos huzamos ideig nem felelt meg a járadékfizetési kötelezettségének, amíg a járadékos per útján
vagy perenkívüli eljárás alapján a tőke és a nem fizetett
járadékok fejében az ingatlan tulajdonjogát szerezte meg.
Minden más esetben az ilyfajta vagyoni romlásnak nemcsak hogy semmiféle jelét sem észlelhetjük, de ellenkezőleg, több száz esetben kétségtelenül megállapíthatjuk
azt, hogy a kölcsönfelvétel az adós vagyoni gyarapodásához vezetett. Ide tartozik az a nagyszámú eset, amikor
a tulajdonos a telek megvételével egyidőben járadék-
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kölcsönt vesz fel. A kölcsönnel kétségtelenül vételárrészletet törleszt. A végrendeletek könyve azután sok esetben
tanúsítja, hogy az így megszerzett ingatlant a tulajdonos
nem hogy elvesztette volna, de idővel (gyakran új járadékkölcsön segélyével) halála napjáig gyarapította ingatlan
vagyonát. Sok fiatal majdnem vagyontalan polgár így jut
ingatlanhoz, házhoz, szőlőhöz; az ismeretlen idegenből
tekintélyes polgár válik, akit polgártársai idővel városi
hivatallal tüntetnek ki. Jele, hogy az egyház sok esetben
felismerte a fiatal vagyontalan, de becsületes és szorgalmas
tőkekeresőben azokat az értékes tulajdonságokat, amelyek
a járadékkölcsön segélyével ingatlanhoz jutó adósokat
később a polgárság vezető elemei sorába emelték.
Azok az esetek, amikor az ingatlanszerzés és a
járadékvétel időpontjai nem estek egybe, még érdekesebbek gazdasági jelentőségük megítélése szempontjából. Itt
az a kérdés, hogy mire használták a telektulajdonosok
a kölcsönvett tőkeösszeget? Fogyasztási célokra-e vagy
tőkehasznosítási célokra ? A polgárság egyetemét tekintve,
a fogyasztási célú készpénzkölcsön mintegy szükségtelen
és drága kerülőt jelentett volna, t. i. azt, hogy a polgárság készpénzjövedelme egyrészét a fogyasztástól elvonja
s az egyháznak adja, hogy később fogyasztási célokra az
egyháztól ismét kölcsönvegye és ezért magas járadékot
fizessen. Ebből a szemszögből szemlélve az idevágó jelenségeket, kimondhatjuk, hogy a járadékkölcsönöknek
fogyasztási célú igénybevételei feltétlenül a polgári vagyon
romlásához, a polgári háztartások tönkrejutásához vezettek
volna, aminek azonban semmi nyomát nem találhatjuk,
s aminek fentiek szerint éppen az ellenkezője áll. A tőkehasznosítási cél praesupmtiója evvel szemben igen érdekes világításba helyezi az egyház városgazdasági szerepét.
Kétségtelen, hogy a járadékalapításra fordított polgári
készpénzadományokat oly polgári jövedelemrésznek kell
tartanunk, amely a fogyasztás biztosítása szempontjából
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viszonylagosan felesleges volt. A jelenben az ilyen jövedelemfeleslegeket, amennyiben a magunk gazdaságában
nem hasznosíthatjuk, takarékpénztárakban és más hitelintézetekben helyezzük el. A középkori polgárnak az ily
intézetek nem álltak rendelkezésére. Amennyiben szűkkeretű gazdaságában nem hasznosíthatta jövedelemfeleslegeit, azokat vagy kincsesíthette, vagy charitativ célokra
fordíthatta, vagy végül polgártársainak vagy más igénylőknek kölcsön adhatta. A magánhitelező társadalmi megbecsülése a középkorban sem volt túlnagy, s a középkori
tartozások, a járadékkölcsönök kivételével, ritkábban származnak készpénzkölcsönökből, mint inkább kereskedelmi
hitelügyletekből. A készpénzkölcsönzés keresztények közt
nem volt túlságosan divatos, s így a jövedelemfeleslegek
csak kis részben fordítattak az ily kölcsönök lebonyolítására. Maradt tehát a kincsesítés és a charitas, amely
utóbbiba az egyháznak juttatott ajándékok eseteit is sorolhatjuk. Az egyház, amely a neki adományozott kész-,
pénzösszegeket gyümölcsöztetni köteles, így a mai takarékpénztárak szerepkörét vállalja, gyűjti a jövedelemmegtakarításokat, hogy azokat gyümölcsöztetés végett törekvő
gazdáknak juttasa. A különbség a takarékpénztárakkal
szemben az, hogy a tőkekamatok, a járadékok, nem a
jövedelemmegtakarítóknak, hanem az ' egyháznak jutnak,
amely ezekből a bevételekből az alapítóknak lelki szükségleteit látja el.2)
Közgazdasági szempontból szemlélve ezeket a megállapításokat, állíthatjuk, hogy az egyházi járadékkölcsönök
egy sajátságos és nagyfontosságú gazdasági folyamatnak
egyengetik az útját: lehetővé teszik, hogy törekvő és
intelligens szatócsok és kézművesek kisvállalkozókká lép2

) Az a d o m á n y o z ó szempontjából az alapítvány n e m m á s mint (az
egyház által kezelt) fényűzési vagyon, amellyel az a d o m á n y o z ó lelki (vagyis
gazdasági szempontból fényűzési) szükségleteit látja e l ; az e g y h á z e n n e k a
vagyonnak csak kezelője.
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jenek elő, átengedvén nekik az erre a célra szükséges
tőkéket. A magyarországi városok, köztük Pozsonynak
középkori szervezete különben is nagyon kedvezett e folyamat kialakulásának. E szervezet sokkal szabadabb volt,
mint pld. a német városoké, a céhek omnipotenciája
nálunk sohasem volt oly nagymérvű, mint ott s az egyéni
kezdeményezés kisebb és kevesebb akadályokba ütközött
nálunk. Persze, e folyamat keletkezésére és kifejlődésére
nemcsak az egyházi járadékkölcsöngyakorlat gyakorolt
befolyást. Tőkéhez más úton is juthattak vállalkozó szellemű polgárok. Bizonyos szerepet játszik e vonatkozásban
a magyar birtokos nemesség is, amely készpénzbevételei
feleslegét szívesen bocsátotta a városok és polgárságuk
rendelkezésére. De ne feledkezzünk meg arról, hógy azok
az' összegek, amelyeket az egyház járadékkölcsönök alakjában adott a polgárságnak, a középkori viszonyokhoz
mérten igen jelentősek voltak. Kiszámítottam, hogy a
polgárság által egy időben hasznosított egyházi tőkék
legkevesebb 6000 árftra rúgtak s kizártnak tartom, hogy
a más oldalról a pozsonyi kisvállalkozóknak juttatott öszszegek ennek az összegnek a nagyságát elérték volna.
Abba a kisvállalkozói üzletkörbe, amely a pozsonyi polgárok üzemterjedelmének megfelelt, pompásan illetek be
a javarészt 20—100 arft közt váltakozó kölcsönök. A
kölcsönvevő polgári gazdaságok gyarapodása szemmelláthatólag mutat reá annak a társadalmi symbiozisnak
a szerencsés jellegére, amelyben egyházi és világi érdekek, immanens és transcedentalis gazdasági célok harmonikus egységgé összeforrtak.
Az idevágó adatok ismertetésének talán ez a legfontosabb tanulsága. A közgazdasági kutató, aki a jelenkori
lelketlen gazdasági érdekharcok lehangoló benyomása alatt
áll, meggyőződhetik arról, hogy a gazdasági érdekek
egyoldalú kitenyésztése, az anyagi szükségleteknek a lelkiektől való elválasztása, a könyörtelen mammonizmus, a
5*
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kiélezett és gyilkos verseny túltengése egy oly társadalmi
alkotmány következménye, amelyben az anyagi érdekek
közüggyé léptek elő a lelki ügyek háttérbeszorítása mellett, ahol az eszköz túltengett a célon, vagyis a célok
az eszközök szintjére sülyesztettek le. Megfeledkeztünk
arról, hogy nem azért élünk, hogy gazdálkodjunk, de
azért gazdálkodunk, hogy éljünk, hogy nem az az életünk
célja, hogy anyagi előnyök halmozására törekedjünk, hanem az, hogy emberi, azaz lelki céljainkat a szükséges
anyagi eszközök megteremtése segélyével oldjuk meg. A
középkori városi polgárság egyetemét a lelki szükségletek
prevalálása jellemzi. Azokban a szinte elválaszthatlan
kapcsolatokban, amelyek szellemi és anyagi törekvések
azaz immanens és transcendentális gazdasági célok közt
létesültek, mintaképet kell keresnünk arra az eljárásra,
hogy mily módon orvosolhatjuk gyökeresen ami jelenkori
nagy, de nem gyógyíthatlan társadalmi bajainkat.

3. A legalkotmányosabb egyetemalapító.
Emlékbeszéd I. Ferencz József király születése századik évében
a szegedi egyetem tanévnyitó közgyűlésén 1930. szept. 28.-án
Elmondja Dr. Erdélyi László egy. tan.

Száz éve született Ferencz József magyar király, a
Budát töröktől visszafoglaló hős Lotharingiai Károly unokájának s Habsburgi Mária Teréziának 4-edfokú ivadéka,
ötödik a magyar trónon, egyetemünk alapítója. A születésnap aug. 18-ika, s mi ennek századik évforduló ünnepét egybefűzzük a mai egyetemi tanévnyitás ünnepével.
Isteni akarat a hála tüntető kifejezése bizonyos idő- „
pontokban: a világteremtés hálaünnepe minden hetedik
nap, minden hetedik esztendő; s a hétszer hetedik esztendőre következő 50-ik évet, mint kiváló hálaünnepet
a jóbel nevü kürtök harsogása nyitotta meg Isten választott
népénél. Ez a jubileumi esztendő. A nagy emberek iránt
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való hála a centenáriumokat szereti különösen megünnepelni, a századik évet, mikor az ünnepelt hős már rendszerint nem él az emberek szeme előtt, hanem az örökkévalóságban.
Körülbelül száz. évvel ezelőtt sok nagy ember született
a magyar nemzet számára, mert ez éppen 1848 körül
korszakos nagy átalakuláson ment keresztül, s akik a
magyar nemzet megifjodását, soha azelőtt nem ismert
szellemi, irodalmi, gazdasági s politikai új virágzását,
felfrissülését, erőinek hatalmas kifejlődését előkészítették,
ebben úttörők és irányadók voltak, azok a nagy magyarok
körülbelül 100 évvel ezelőtt születtek. S a magyar nemzet hálás nemzet, megbecsüli nagyjait. Az élők sem
panaszkodhatnak ünneplés dolgában, de az igazi nagyságok iránt való hála és megbecsülés főképpen haláluk
után emelkedik ideális magaslatra.
Ma tanévnyitó egyetemi ünnepségünkbe drágakő
gyanánt illik belefoglalnunk a száz éve született királyi
alapítóra méltó emlékezést.
Ferencz József az egész világnak nagy embere volt,
a világbéke fő Oszlopa, kinek a halálát hat évvel megelőző
halálhíre egy napon lázba ejtette az európai és amerikai
nagy tőzsdéket. S mjkor az angol udvar egyik hölgye
csodálkozva kérdezte: „De hát ki az a Ferencz József?",
VII. Eduárd angol király azt felelte messze a skót földön:
„Ferencz József a világ legelső gentlemanje és én ezt
Önnek, Kedves Lady angolul mondom, igazi, angol értelemben!" Ezért őt tekintették az európai béke oszlopának.
Nagy magyar államférfiak pedig elismerték, kimondották, hogy Ferencz József a legalkotmányosabb
magyar
király, s ezt a komoly magyar historikusok kénytelenek
igazolni. Alkotmányos miniszterei az országgyűlésekkel s
Ferencz József előzetes beleegyezésével és utólagos szentesítésével több törvényt alkottak, mint összes elődei ötvenen együttvéve. Itt rakták le a modern Magyarország
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alapjait. A modern alkotmányos király főfeladata az, hogy
kérdezze meg népét, a józan többséget, mely államférfiaknak és képviselőknek önzetlen bölcsességében bízik
meg legjobban; ezután a király bízza meg azt a képviselő
vezért, akitől ő is a legjobbat vár, kormányelnökséggel,
hogy alakítsa meg a képviselők többségi pártjából minisztériumát. Ezen minisztérium fejére, tagjaira hallgat a
király, nélkülök kifelé nem intézkedik s nem nyilatkozik
államügyékben. Ferencz József mint tizennyolc éves ifjú
lépett a trónra. Közel húsz évig az alkotmányosságra
készítette őt elő az a szokása, hogy minisztereit
minden
államügyben meghallgatta s nélkülök nem intézkedett. A
magyar kiegyezés után ezt még szigorúbban vitte keresztül, miniszterei megkerülésével illetéktelen tanácsok után
nem indult, ezeket meg sem hallgatta, s teljesítette az.
alkotmányosság azon parlamenti elvét, hogy kormányát
a képviselők többségi pártjából alakittassa meg. A minisztérium kétfelé volt felelős: a királynak és az országgyűlésnek. Ily értelmű és jellegű alkotmányosság valóban
nem volt előbb egy király uralma alatt sem Magyarországon, sőt más országokban, kivéve Anglia királyait, s
teljes joggal el lehetett mondani I. Ferencz Józsefről, hogy
ő volt a legalkotmányosabb magyar király, a leghosszabb
életű is, ki legtöbbet tanult, legtöbbet tapasztalt, legtöbbet
' dolgozott, íróasztalánál ült már reggel 5-kor s mozgalmas
időkben este is. Katonásan szigorú volt és edzett: egyszerű katonaágyban aludt élete végéig még schönbrunni
nyaraló kéjlakában is.
Születése után kevéssel a Jordán vizével keresztelték
meg. Ezzel kezdett hasonló lenni ahhoz az Istenemberhez, kinek útja a Golgotán át vezetett a dicsőséghez.
Ferencz József családi életének s népeivel együttérző
szivének volt elég része a golgothai szenvedésekben. Szeged népével együtt gyászolta a nagy árvíz okozta szerencsétlenséget s ő mondta ki a nagy vigasztaló jóslatot,,-
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hogy Szeged szebb lesz, mint volt. Hosszú uralkodásának
s fáradalmainak, minden iránt való érdeklődésének, pontos
hivatalnokfői munkásságának s főleg főtisztviselői feddhetetlenségén és erős, megbonthatlan hadserege egységén
való szívós őrködésének egész célja népeinek jóléte, haladása, boldogsága, békéje, területeinek érinthetetlensége.
Igaz nemesség és jóság uralkodott egész lényén. Szívesen
megváltotta,
megszabadította
volna népeit azon élet- és
vagyonbizonytalanságtól s azon területcsonkításoktól, amelyek halála után bekövetkeztek. Legjalkotmányosabb hírén
éppen azok a tények ejtettek csorbát, amelyekkel Ausztria
és Magyarország gazdasági s katonai kölcsönösségét és
közösségét védte. Ezen a ponton törhetetlen volt az erős
meggyőződésű uralkodó, előbbre tátott nagy magyar kortársainál s e korát megelőző bölcsességének osztályosává
tudta megnyerni a szintén élesen látó, hazájáért minden
áldozatra kész és kemény erélyű Tisza Istvánt. Ma már
érezzük, hogy Magyarország nem jutott volna a jelen
évek gazdasági válságába, ha mint előbb, most is biztosítva volnának mezőgazdasági terményeink s állathizlalásunk számára Ausztria nagy fővárosának és gabonát
alig termő hegyes tartományainak piacai. Keresve kell
keresnünk az ellenséges szomszéd népek gyűrűjében azt
az egyet, amelyik ájtót-ablakot nyithat számunkra nyugat
felé. Ferencz József mindenben szabad kezet adott minisztereinknek, a legalkotmányosabb volt és csak ott látszott ezt megtagadni,
ahol a Monarchia katona-abroncsainak s gazdasági összhangjának rendszerét védte.
S a legalkotmányosabb király bölcsen előrelátó, bár
nem járt el egészen alkotmányosan akkor sem, mikor a
kolozsvári egyetemet újra megalapította. Türelmetlenül
kivánta ennek az egyetemnek virágzó működését és megnyitását. Elrendelte 42 tanári szék pályázatát és betöltését, még mielőtt az országgyűlés
megszavazta
volna
az egyetem megalapítását, sőt miután az országgyűlés
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leszavazta a kolozsvári egyetemről szóló törvényjavaslat
sürgősségét, s miután a törvényjavaslat új előterjesztését
a király a leszavazás ellenére is megsürgette és királyi
megnyitó beszédében külön hangsúlyozni akarta.
Báró Eötvös József már 1848-ban tervbe vette a
kolozsvári egyetem törvénybeiktatását. Mert mihelyt Erdély
unióját az 1848-iki törvény kimondotta, az erdélyi uniobizottság augusztus 16-án Szász Károly indítványára elhatározta, hogy sürgetni fogja a kolozsvári
líceumnak
vagyis a Báthory egyetem bölcsészeti, jogi és orvosi
fakultásainak
tudományegyetemmé
való visszaállítását és
teljesebb kifejlesztését, mely a pesti egyetem módjára lesz
szabályzandó a közoktatásügyi miniszter hatósága alatt.
Ezt a tervet Báró Eötvös Józseffazonnal
felkarolta, de
húsz évig nem tehetett érte semmit Kossuth szabadságharcának leverése s az osztrák közigazgatás miatt.
Mivel az 1848. évi erdélyi unio-bizottság az új egyetem tervét a régi Báthory-egyetembe kapcsolta bele, vessünk mi is ezen egyetemre rövid visszapillantást.
Ugyanott, ahol Lengyelország legnagyobb királya, a
magyar Báthory István erdélyi fejedelem megalapította
a mostanában 350 éves fönnállását ünneplő vilnai egye-,
temet, ugyanazon erdélyi lengyel király Vilnában 1581
május 12-én alapítólevelet adott ki a kolozsvári egyetem
számára is. Megalapítva pedig vagyonilag a negyven éve
kihalt kolozsmonostori bencés apátság javaiból. Egyelőre
csak bölcseleti és hittudományi kart állít föl benne, úgy,
hogy az olasz, francia, spanyol, német egyetemek módjára baccalaureus, magister és doctor rangot adhassanak
diákjaiknak. Kijelenti Báthory István király azt is, hogy
meg akarja szerezni egyetemének a pápai
jóváhagyást.
Miért tartotta ezt szükségesnek az újkor első százada
végén? Tudni kell, hogy a középkori iskolák mind egyháziak a plébánia iskoláktól föl a legmagasabb főiskoláig.
Ezeket mind az egyházak tartották fönn s egyháziak,
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clericusok a tanárok és diákok egyformán, s mint a clericalis rend tagjai függetlenítve vannak a világi, királyi
s városi tisztviselők közigazgatása és bíráskodása alól,
csupán a püspök vagy vikariusa és főesperese joghatósága alá rendelve. Az egyetem pedig, az universitas nem
egyéb, mint főiskolai autonomia, mely a városi polgárok,
s a megyei nemesek autonómiája módjára okleveleit szintén így kezdte: „Nos, universitas magistrorum, doctorum,
baccalaureorum et scolarium studii generális Parisiensis
etc." Mikor a városok megszerezték földesuraiktól a kiváltságot, hogy a földesúri tisztek helyett saját választott
elöljáróik alatt élhessenek, s e városi szabadságszerzést
főképpen a kereszteshadakba induló s pénzre szoruló földesurak tették könnyűvé, akkor az autonomia csakhamar
kívánatossá lett a főiskolák számára is. Itt a joghatóságot
a föesperesröl kellett átruházni a főiskola választott elöljáróira. Ehhez kellett a pápai beleegyezés, kivált ha a
püspöki hatóság nehézséget támasztott, noha az egyháznál maradt a felebbvitel eldöntése először az egyetem
főpapi kancellárja, másodszor az egyházmegye főpásztora
vagy a pápa felülbírálása által. A hitszakadás természetesen mellőzte új egyetemeinél a pápai jóváhagyást, de
Báthory István király ezt még szükségesnek vagy illőnek
tartotta.
A jezsuitákra bízott kolozsvári egyetem Jézustársaságának pápai eltörlése után a piaristák vezetése alá
került s Mária Terézia a bölcseleti és hittudományi karhoz jogi kart csatolt, karonkint 3—4—3 tanárral s igérte,
hogy a pénzügyi helyzet javulásával az egyetemet a bécsi
és prágai stb. egyetemek színvonalára fogja emelni (1775).
II. József liceum nevet adott a kolozsvári főiskolának,
amikor rectora Gróf Csáky János főispán volt s a bölcseleti karon 5, hittani karon 4, a jogi karon 3 tanár
működött, sőt megvolt már az orvosi kar kezdete is 2
tanárral. Egy orvosi tanszéket II. József állított föl, kettőt
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utóbb Ferenc király csatolt hozzájuk. A theologiai
kar
aztán a gyulafehérvári hittudományi főiskolán folytatta
működését, a bölcseleti kar pedig beolvadt a kolozsvári
piarista gimnáziumba s részben a jogi karba mint bölcselet és történelem.
Ez volt az állapot, amikor az 1848. évi erdélyi uniobizottság Eötvös báró miniszter elé terjesztette a Báthoryegyetem felújításának és teljessétételének a tervét. A szabadságharc leverése i s a Thun osztrák iskolarendszer
bukása után húszévi szüneteléssel Eötvös báró 1868 febr.
9-én felszólította a kolozsvári jogakadémiát
és az orvosisebészi főiskolát, vagyis a régi Báthory-egyetemből
megmaradt két fakultást, hogy terjesszék eléje véleményes
jelentésöket arról, miképpen lehetne kettejöket
egy új
egyetembe olvasztani. A két fakultás másfél hónap múlva
felküldte véleményes jelentését; Eötvös báró aztán fölkereste Kolozsvárt és 1870 április 7-én benyújtotta törvény
javaslatát a magyar országgyűlésen a kolozsvári egyetem
dolgában. A következő év elején a nagy miniszter meghalt. Kolozsvár városa megsürgette a törvényjavaslat tárgyalását, képviselők interpelláltak az egyetem érdekében,
a román ifjak is pártoló feliratot szerkesztettek, Tisza
Kálmán a napirendre-tűzést javasolta s a
képviselőház
mégis 1872 ápril 4-én a sürgősséget
leszavazta.
Ekkor lépett közbe Ferencz József király: 1872 május 29-én Schönbrunnban fogadta Pauler Tivadar közoktatásügyi minisztert, a leszavazott egyetem ügyét felkarolta, a törvényjavaslat új beterjesztését helyeselte, s előre
föltételezve a képviselőház kedvezőbb új szavazását, a
42 egyetemi tanári székre pályázatot
hirdettetett. Azért
az egyetem hálából május 29-én ünnepli évenkint évzáró
és díjosztó közgyűlését. Junius 19-én hirdették ki a pályázatot a 42 tanszékre, aztán Trefort Ágoston új miniszter, ki szeptember 17-én terjesztette a képviselőház elé
a törvényjavaslatot, október 2-án tartotta meg a kolozsvári
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egyetem ügyében az első beszédet, melyben különösen
szerencsésnek mondja magát, hogy Báró Eötvös József
törvényjavaslatát elevenítheti föl, amely — mint láttuk —
a Báthory-egyetem kiegészülését akarta. I. Ferencz József
az elfogadott, megszavazott törvényjavaslatot 1872 okt.
12-én szentesítette és a kolozsvári egyetem november 1-én
megnyílt, amint erről Trefort már szept. 21-én hírt adott
a kolozsvári lapoknak.
Ferencz József érié el Magyarország összes királyai
közt a legmagasabb
kort s máig számított száz évéből
csak tizennégy év hiányzott. Ö uralkodott legtovább Magyarországon s tizennyolc évvel toldotta meg Zsigmond
király 50 éves uralmát, ki szintén felülmulta uralkodása
éveivel az összes királyokat és szintén sok törvényt alkotott. De Ferencz József százannyi törvényt engedélyezett
és szentesített a modern magyar állam megszervezésére,
mint Zsigmond a régi szokások és jogok megkötésére.
Ha Mátyás igazságos és alkotmányos, Ferencz József nem
kevésbbé az, sőt alatta az alkotmányos élet és törvényhozás régebben el sem gondolható méreteket és szabadságot ért el, hiszen a liberalizmussal járó szabad verseny,
szólás-, irodalmi szabadság soha előbb oly nagy jogokat
nem élvezett, úgy hogy aztán szinte szétvetette az országot, mint ahogy a must erjedése szétveti a hordót,
ha lepattannak az összetartó abroncsai. De míg Ferencz
József élt, addig az erjedő must nagy hordajának abroncsai acélerősek voltak, mert Ferencz József virrasztása
őrködött az abroncsok, a hadsereg szilárdsága fölött. A
magyar hadsereg sohasem volt oly nagy, oly erős, N oly
hős és dicsőséges, mint Ferencz József alatt a gorlicel
áttöréstől, az óriási orosz hadsereg visszaűzésétől, Szerbia
elfoglalásáig és Románia nagy része megszállásáig, Ferencz.
József haláláig.
Szent István nagyobb volt államszervező keresztény
bölcseségben, Szent László nagyobb volt a keresztény
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lovagiasságban, Nagy Lajos és Mátyás nagyobb volt a
külön magyar államiság európai kidomborításában, I. Lipót
nagy volt a tanácsosaira való hallgatásban, de különösen
hadvezéreinek és szövetségeseinek szerencsés megtalálálásában s Magyarország török-megszállt régi területeinek
visszaszerzésében; de a világi modern kultúrértékek és
állami szervek, magyar nemzeti kincsek kitermelésében
és fölhalmozásában, elrendezésében eddig Ferencz József
uralma volt a legnagyobb. S ha Ferencz József király
nem volna is oly nagy az 52 magyar király 900 éves
sorában, a szegedi Ferencz József egyetemnek, mint a
kolozsvári Ferencz József egyetem utódának akkor is méltó
nagy oka volna, hogy áldja nagy alapitója, száz éve
született atyja emlékét.
4.
Rector magnificus megnyitó beszéde a F. J.-tudományegyetem zárókőletéteíi ünnepi közgyűlésén 1930. évi október hó 24-én.

a)
Tekintetes egyetemi Közgyűlés!
Tizenkét éve, a távol keleten, drága hazánk vérző
testéről leszakított területen, ott, ahová fájós megemlékezésünk minduntalan visszatér, győzelemittas ellenségeink
szentségtörő keze döntötte ki Nemzeti Kultúránk egyik
büszkén égbetörő, gazdag lombozatú, terebélyes és életerős fáját. Száműzöttek szomorú, de nem csüggedt, megfogyatkozott, de meg nem tört csapata közibénk hozta a
ledöntött fának egy zöldülő sarját és elültette Szeged
város televényes talajába. A sarj gyökeret vert, bimbót
fakasztott, sudár törzsbe hajtott, meglombosodott és nemzetünk büszkeségére elképzelhetetlenül rövid idő alatt
széles koronájú terebélyes fává érett. Ezeréves nemzeti
kultúránk e gyönyörű fája a magyar királyi Ferencz József-tudományegyetem.
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Egyetemünk újbóli felvirágzásának gyors és merész
ívelésű folyamata bizonyára bámulatba ejtette volna a
magyar közvéleményt akkor is, ha ez a folyamat egy
nagy, hatalmas és gazdag ország békés és boldog évei-,
ben ment volna végbe. Mennyivel nagyobb a mi örömteljes csodálkozásunk, amikor tudjuk, hogy egyetemünknek
ez a fejlődése oly időre esett, amikor az egymást minduntalan érő külső és belső megrázkódtatások közepette
úgy rémlett, mintha nemzetünk végkép kell lemondjon
kulturális és gazdasági életstandardjáról, amikor szinte
megszakítás nélkül nehéz gondok és fájdalmas veszteségek árnyékolták be nemzetünk küzdelmes életútját. És
mégis, a politikai és gazdasági válságok okozta viharokkal
dacolva egyetemünk biztosan evezett be újjáépítésének
reményteljes révébe. Alig tíz éve indult meg szerény ará^
nyokban itt Szegeden az egyetemi élet, de azóta évről-/
évre szinte amerikai arányokban gyarapodik egyetemünk
tanári kara nemzetünk fiatal tudósgenerációjának legjobb-;
jaival, visszaesés nélkül évről-évre felszökik a tudományszomjas hallgatóság száma, tágul és művésziesen kiépül
a tanítás és kutatás külső monumentális kerete.
Fejlesztésünk és felvirágoztatásunk, létbiztosításunk
és újjáépítésünk nagy ünnepét közgyűlésünkkel nyitjuk
meg. Új környezetünk, új feladatok elé állít bennünket,
új kötelességeket szab nekünk. E kötelességek közt első
és legszentebb kötelességünk benső, megindult, mély és
soha meg nem szűnő hálánk kifejezésre juttatása azzal
a két tényezővel szemben, akik tetterős kezdeményezésükkel, buzgó és törhetetlen fáradozásukkal és nemes
áldozatkészségükkel valósították meg felmagasztaltatásunk
lélekemelő csodáját. Első és legszentebb kötelességünk
ünnepeink bevezetése alkalmával, hogy hálás meghatottsággal és őszinte tisztelettel üdvözöljük gróf Klebelsberg
Kúnó m. kir. vallás- és közoktatásügyminister úr Ő Nagyméltóságát és Szeged szabad királyi városát a velünk
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együtt ünneplők sorában. Az itt egybegyűltek sorában,
de nem vendégeink sorában, mert a szó legnemesebb
értelmében hozzátartozóink gyanánt tiszteljük és szeretjük
jövőnk biztosításának e két alapvető tényezőjét. Kérjük
őket, hogy fejlesztésünk érdekében kifejtett nagy elgondolásé és dicsőséges tettekben megnyilvánult támogatásukban továbbra is részesítsenek bennünket.
Vendégeink sorában tiszteletteljes örömmel köszöntjük a Magyar Tudományos és a Szent István Akadémia,
a társegyetemek és a hazai főiskolák küldöttségeit és
képviselőit, akik szíves megjelenésükkel országos jellegűvé
avatták egyetemünk ünnepét. Köszöntjük igaz örömmel
volt tanárainkat és díszdoktorainkat is, akik az Alma
Mater Francisco-Josephina-hoz való ragaszkodásuknak
ismét oly kitüntető tanújelét adták. Köszöntjük továbbá
székhelyünk és környéke előkelő és lelkes társadalmát,
amelynek résztvétele ünnepünkön arról győz meg bennünket, hogy ugyanavval a szeretettel és büszkeséggel
ülik meg ünnepünket, mint amely szeretettel és büszkeséggel viszonozza egyetemünk annak a társadalomnak a
rokonszenvét, amelynek sorába illesztett be minket a Gondviselés áldó keze.
Mély tisztelettől és hálateljes örömtől áthatott köszöntésem megismétlésével nyitom meg egyetemünk ünnepi közgyűlését.
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Az egyetem külföldi viszonylatai és az új intézetek.
Előadás, tartotta a F. J.-Tudományegyetem zárókőleíételi ünnepi
közgyűlésén 1930. évi október hó 24-én : Dr. Jeney Endre egyet.
ny. r. tanár.

Mi egyetemi oktatással foglalkozók kötelességünk teljesítése közben állandóan tudatában kell legyünk annak,
hogy mi nem elégedhetünk meg azzal, hogy egyszerűen
közöljük tanítványainkkal azt, hogy hol és milyen mértékben közelítette meg az emberi tudás az igazságok örökéletű eszmei rendszerét, hanem arra is kell törekednünk,
hogy amennyiben időnk, képességeink, a rendelkezésünkre bocsátott anyagi erők és egyéb körülmények lehetővé teszik, önálló felismerésekkel is gyarapítsuk tudásunkat és rá kell vezetnünk tanítványainkat is arra, hogy
hogyan juthatnak el ők is önállóan, új igazolt ismeretek
birtokába. Az egyetem kettős célja: a tanítás és kutató
munka. Szokásos ugyan a tanító és kutató egyéniségeket,
a „jó tanárt" és a „nagy tudóst" egymással szembe állítani, gyakran beszélnek a két hivatás érdekeinek az ütközéséről, de mindemellett bizonyos az, hogy általában
az a tanár tud valódi nevelő hatást gyakorolni tanítványaira, ki tárgya ismertetéséhez hozzá tudja és hozzá
szokta fűzni a kitermelődött aktuális kérdések feltárását
és ezáltal kutatásra is ösztökélni tud.
Az egyetemi oktatásnak ebből a kettősségéből adódik,
hogy az egyetemi intézeteket mindkét célnak megfelelően
kell felépíteni és berendezni. Amíg az ú. n. szellemtudományi szakok műveléséhez csak jól felszerelt könyvtárak,
csendes munkahelyek szükségesek, a természettudományi
és orvosi képzést végző intézetekben gondoskodni kell
arról, hogy ne csak a tanárnak és a tudományos személyzetnek legyen módjában dolgozni, kutatni, hanem a
hallgatóknak is alkalmat kell nyújtani arra, hogy bizonyos
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alapvető jelentőségű kísérleteket sajátkezűleg megismételjenek, a használatos módszerek megismerése mellett
kritikájukat kifejlesszék és közülük legalább egyesek önálló kutatásra alkalmasakká váljanak. Az angol orvosi
iskola például oly módon igyekszik vezetni a kezdőket,
hogy azok mintegy újra fedezzék fel önálló kísérleteikben
a fontosabb alaptörvényeket. Mindebből következik az,
hogy új intézetek, nevezetesen természettudományi és
orvosi intézetek felállításánál a várható hallgatók számának megfelelően dolgozó helyekről kell gondoskodni. A
gyakorlati órák közvetlensége lehetővé teszi, hogy a tanár
hallgatóit közelebbről megismerje, a dolgozó, gondolkozó,
kísérletező hajlamú egyéneket és nem azokat, akik csupán
rövid időre memorizálni tudnak, a többi közül kiemelje
és maga mellé állítsa. A tanárnak elsőrendű érdeke, hogy
méltó munkatársai és segéderői legyenek. Enélkül sem
a tanító, sem a kutató munkássága nem haladhat zökkenők nélkül.
A nagyközönség soraiban megvan a hajlandóság arra,
hogy az egyetemnek csak a tanítói működéséről vegyen
tudomást, mert ez az, ami a klinikai betegápoláson kívül
számára nap-nap után észlelhetővé válik. Akik véleményüket hamarosan szokták megalkotni, hajlandók . sok
esetben igen előnyösnek látni az egyetemi tanárok helyzetét, időbeli elfoglaltságukat illetőleg. Ez a téves felfogás
csak azoknál alakulhatott ki és alakulhat ki, akik az
egyetemen folyó kutató munka .feladatairól, természetéről,
módszereiről, eredményeinek értékesítéséről és egyéb ezzel
összefüggő kérdésekről hiteles tájékozódással nem birnak.
Ez a kutató munkásság csendben folyik, a szerzők eredményeiket legtöbbször külföldi, idegen nyelvű, nemzetközi elterjedésnek örvendő szaklapokban közlik, melyek
a világ minden részében dolgozó szakemberekhez egyformán eljuttatják az újabb ismereteket és azok igazolását
lehetővé teszik. Az egyetemről azt lehet mondani tehát,
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hogy eltekintve a tanítás munkájától és azon szaktárgyak
müvelésétől, melyek főleg, vagy kizárólag nemzeti vonatkozásúak, az egész világ számára dolgozik, nemzetközi
kapcsolatait használja fel az új ismeretek kicserélésére és
minden egyetem értékmérője kifelé éppen ezért nem a
tanítói, hanem a falai között zajtalanul folyó következetes
kutató munkásság intenzitásában és eredményességében
van megadva. Akadnak emberek, akik azt mondják,
hogy minek erőltetni ezt a fáradságos, költséges, sok
csalódással megtűzdelt és ritka örömmel s diadallal
ékesített munkásságot, amikor a kutatások eredményei
amúgy is közkinccsé válnak. Eltekintve attól, hogy ez a
munkásság javarészt belső ösztönzésből származik és közvetlen haszonra való törekvés nélkül végzik azok, kik
ennek a célnak szentelik életüket, nem szabad elfelejteni
azt, hogy a kutató munkásság, ha eredményes, értéke
sokszor felülmúlja a ráfordított összeg nagyságát, mert a
nemzetek társadalmában igaz megbecsülésre csak az a
nemzet számíthat, amely a közös épület felemeléséhez
valami értékkel hozzájárúl, amelyik az igazolt ismeretek
számát a maga erejéből gyarapítani képes. A termelő,
kutató munka különösen kis nemzetek számára a leghatásosabb propaganda-eszközök közé tartozik.
Az egyetemek tehát, különösen olyan országokban,
amelyekben külön kutató intézetek nincsenek, munkájuknak éppen azon része által képviselik nemzetüket a
nemzetközi fórumokon, mely a hazai közönség szélesebb
rétegei számára javarészt ismeretlen marad.
Ha a F. J.-Tudományegyetem külföldi kapcsolataira
gondolunk, mindenekelőtt meg kell állapítanunk azt, hogy
a történelmi események ezeket a kapcsolatokat hosszú
időre felfüggesztették. Az egyetem kolozsvári működése
alatt kiépített szálakat elvágta a háború kitörése, amely
sok őszinte és szép egyéni kulturbarátságban élő kutatót
hosszú évekre, sokszor örökre eltávolított egymástól. Az
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ú. n. békekötések után is a volt központi hatalmak tagjait csak lassacskán vették fel újból a nemzetközi tudományos egyesületek. A mi egyetemünk helyzetét e tekintetben is szerfelett megnehezítette a száműzetése. Egy
ellenséges világgal körülvéve, tudományos eszközökkel
szűkösen ellátva, segély források nélkül, a Veszteségek
felett borongó kedéllyel, a mindennapiságokért folytatott
hajszában senki sem várhatta egyetemünktől, hogy kettészakadt külföldi tudományos összeköttetéseit azonnal szegedi letelepülése után felvegye. Az azóta eltelt tíz esztendő azonban, bár egyetemünket értékes tanárai hosszú
sorának időelőtti és tragikus elvesztése igen fájdalmasan
érintette, mégis elegendő volt arra, hogy az intézeteinkben
felelevenedő tudományos élet a maga külföldi összeköttetéseit helyreállítsa, sőt a múlthoz képest még jelentékenyen fokozza.
Midőn ezeknek a külföldi kapcsolatoknak rövid ismertetésére vállalkozom, úgy érzem, meg kell elégednem
azzal, hogy csak néhány összesítő adattal szolgáljak, bár
jól tudom, hogy a számok ilyen értékek megállapításánál
nem mondanak eleget. A dolgozatok, könyvek belső tartalmi értéke, az egyes személyes kapcsolatok jelentősége
igen különböző lehet. A négy fakultásra vonatkozó anyag
részletes kritikai méltatására azonban akkor sem vállalkozhatnám, ha a rendelkezésemre álló idő ezt megengedné,
mert egy ilyen feladat teljesítése képességeimet különben
is meghaladná.
Helyénvalónak láttam azt is, hogy nevek említése
nélkül foglaljam össze a rendelkezésemre álló adatokat.
A nyers adatok a következők: Egyetemünk tanári
kara és tudományos személyzete az 1922/23. tanévvel
kezdődő 8 év alatt, eltekintve a népszerű ismertető és a
szakosztályi előadások tekintélyes számától, összesen 2533
kisebb-nagyobb önálló tanulmányt közölt nyomtatásban ;
a közlemények nagyobb része idegen nyelvű folyóiratok-
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bari, német, francia, angol, olasz, spanyol és japán nyelven jelent meg. A magyar nyelvű közlemények jelentékenyebb része referátumok révén szintén belekerült a
világirodalomba. Ha valaki tudja azt, hogy ezek között
vannak olyanok is, melyekben a szerzők egy-két sőt több
év alatt összegyűjtött adataikat közölték, akkor megtudja
közelíteni képzeletével annak a munkának nagyságát,
melyet egyetemünk közvetlenül, vagy közvetve a tudomány nemzetközi fórumai elé tárt ebben a harmadfélezer
dolgozatban. Tankönyveink közül kettő német, egy angol
és egy japán fordításban is megjelent, illetőleg van megjelenőben.
Egyetemünk tanári kara és tudományos személyzete
Németországban 18, Ausztriában 6, Sweitzban 4, Olaszországban 6, Franciaországban 5, Spanyolországban 2,
Hollandiában 4, Belgiumban 2, Angliában 4, Svédországban 7, Norvégiában 1, Dániában 1, Lengyelországban 6,
Litvániában 1, Finnországban 2, Lettországban 1, Oroszországban 5, Japánban 2, az Északamerika Egyesült államokban 7, Kanadában 2, Délamerikában, Ausztráliában,
Egyiptomban és Siámban . I — 1 egyetemmel, illetőleg
tudományos intézettel állott és áll közvetlen tudományos
összeköttetésben.
Tanári karunk tagjai meghívásra több előadást tartottak német, francia, olasz, amerikai, japán, kinai és
indiai egyetemeken. Gyűjteményeink 41 külföldi egyetemi
intézettel állanak csereviszonyban. Archaeologiai intézetünk
kiadványai megküldéséért 67 külföldi intézet kiadványait
kapja cserébe. Növénytani intézetünk az általa kiadott
folyóiratért 112 külföldi folyóiratot kap díjtalanul. „Études
fran^aises" címen csak egyetemünk ad ki hazánkban francia
nyelvű értekezéseket. Az „Acta Scientiarum" révén szintén számos egyetemmel tartunk fenn összeköttetést.
35 német, osztrák, francia, angol, amerikai és finn
folyóiratnak vannak rendes munkatársai egyetemünkön és
b»
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még sokkal több külföldi lap számára dolgoznak egyetemünk tanárai, mint alkalmi referensek.
Az utolsó 7 év alatt 52 külföldön tartott nemzetközi
kongresszuson, szerepeltek egyetemünk tanárai, részben
önálló munkák bemutatásával, részint felkérésre összeállított elaboratumok előadásával. Némelyik kongresszuson
egy időben több tagja is szerepelt egyetemünknek. 59
külföldi, jelesen osztrák, német, francia, holland, angol,
amerikai, lengyel és finn tudományos társulatnak vannak
egyetemünkön rendes, vagy levelező tagjai. Igen sokan
közülünk hosszú éveket töltöttek külföldön. Egyikünk 11
évi külföldi tartózkodás után tért nemrégiben vissza. Az
így szerzett tudományos kapcsolatok egymagukban olyan
számosak, hogy azok felsorolása igen messze vezetne.
Ezeket a visszaállított és továbbépített, illetőleg újonnanszerzett külföldi összeköttetéseket eddig nem igen
használhatta fel senki sem egyetemünkön arra, hogy külföldi szakembereket- ide meghívjon, mert a szerény átmeneti viszonyok között meghúzódó intézetek nem lehettek,
alkalmasak arra, hogy az elkényeztetett szemű idegeneknek
megmutassuk. Kivételt e tekintetben csak kiváló mathe-~
matikusaink tehettek, kiknél az intézet jelentősége kisebb,
mint más szak művelőinél. A vilnoi egyetem tanácsának,
a krakkói egyetem tanárainak és.hallgatóinak látogatása
ritka kivételeket képeztek és egyik következményének tekinthetjük ezt annak a félszázados együttműködésnek,
mely a lengyel és magyar történetírók között a közös
történelmi emlékek, különösen pedig a Báthory Istvánra,
a nagy erdélyi fejedelemre és lengyel királyra vonatkozó
adatok felkutatása érdekében kialakult.
Most, hogy az állam és a város közös áldozatkészségével az új egyetemi klinikák és intézetek, néhány kivételével, felépültek és a modern követelményeknek megfelelő berendezésük részben már megtörtént, illetve a
közel jövőben várható, a külföldi szakemberek látogatását
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is örömmel fogadhatjuk és a velük való tudományos
összeköttetéseinket kimélyíthetjük. Hogy ez a remény alapos, mutatja az, hogy már az első félév alatt, mely azóta
eltelt, hogy új klinikáink felépültek és bennük a munka
megkezdődött, már ismételten volt alkalmunk külföldi
szakemberek látogatását fogadni. Kiéli szülésztanár, berlini
sebésztanár, francia és olasz tüdő-szakorvosok tiszteltek
rneg bennünket, kik részben előadásokat tartani jöttek,
részben az itt végzett műtéteket akarták megtekinteni és
például az itt járt francia és olasz orvosok hosszabb cikkekben emlékeztek meg az itten látott mellkasi műtétekről.
Az új egyetemi intézetek tehát nemcsak a tanítás
számára jelentenek végleges otthonokat, nemcsak a hallgatóság intenzivebb gyakorlati kiképzésének lehetőségeit
fokozzák, nemcsak a kutató munkának előmozdítását
jelentik, hanem a kultúrkapcsolatok továbbfejlesztését is
elősegítik és egyetemünk értékének nemzetközi viszonylatban való emelését is szolgálják.
A Rockefeller-Alapítvány eddig, már 17 kötetre terjedő munkában ismertette a világ legkülönbözőbb részéből és így hazánkból is azokat az új, vagy újonnan átrendezett intézeteket, melyeket alkalmasaknak talált arra,
hogy egy vagy más tekintetben a többi hasonló intézményeknek mintaképül szolgáljanak. Új intézeteink birtokában mi is számíthatunk arra, hogy valamelyik új
intézetünknek ismertetésére sor kerül.
Ezek a kiadványok különösen alkalmasak arra, hogy
láthassuk, mennyire általános az alkotási vágy ezen a
téren és a tudományos törekvések előmozdítása érdekében
mi minden történik világszerte. A győztes oldalon építenek
azért, mert valami olyasfélével áltatják magukat, hogy az
ő győzelmükkel egyszersmind az emberi művelődésnek is
egy új. korszaka kezdődött. A túlságosan megnövekedett
kicsinyek építenek azért, hogy rohamosan pótolják az
eddig mulasztottakat. A legyőzöttek pedig kénytelenek
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velük lépést tartani, hogy a vereség hatása ne mutatkozzék szellemiekben is.
Kétségtelenül az európai helyzet világos áttekintése
érlelte meg a mi kultuszminiszterünkben az elhatározást, •
a magyar kultúrtörekvések fokozott jelentőségébe vetett
rendíthetetlen hite adott neki erőt és bátorságot ahhoz,
hogy a menekült F. J.-Tudományegyetemnek méltó kereteket adjon ebben az ősi alföldi városban. Amikor gróf
Klebelsberg Kunó vk. miniszter úr Őnagyméltósága a kor
szellemét biztosan felismerve ennek a célnak érdekében
az állam és Szeged sz. kir. város együttműködését megteremtette, akkor az ő szemei előtt bizonyára első sorban
azok az új intézet sorok, hatalmas épülettömbök állottak,
melyek a nagy világégés óta nem a távol nyugaton, hanem
az általunk jól ismert közelségben, Zágrábban, Belgrádban,
Prágában és legújabban Pozsonyban épültek. Ha valaki
ezeknek az intézeteknek az ismertetését megtekintheti,
könnyen meggyőződik arról, hogy a mi szegedi építkezéseink se nem túlméretezettek, se nem luxus-jellegüek.
Ami alkotás itten történt, az a szükség, a célszerűség
és a korszerűség jegyében történt. Nem a szerény magam
feladata, hogy a jelen rövid előadásban kimerítően méltassam a mi egyetemépítő miniszterünknek nagy és elévülhetetlen érdemeit, e kijelentésekkel inkább csak alkalmat
keresek arra, hogy a mi mélységes hálánknak és köszönetünknek adjak kifejezést azok nevében, akiket az eddig
lezajlott építkezési periódus új intézetekhez juttatott. Mi
elsősorban érezzük azt, hogy ha a mi kultuszminiszterünk
a megcsonkított, kifosztott és jóvátétellel sújtott hazában
ilyen és sok más hasonló nagy. nemzeti értékkel biró
alkotást tudott véghez vinni, mennyire szép még elképzelni
is, hogy mi mindent alkotott volna ő az'ő nagy ismeretkörével, ízlésével, munkabírásával, szervezőképességével,
és a magyar kultúra iránti szeretettel átitatott lelkével,
ha a nagy, az erős és boldog Magyarországnak a kultusz-
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minisztere lehetett volna és hány maradandó alkotás
fűződnék nevéhez, ha valamikor a régi, az integer Magyarország minisztere lehetne.
Nem kevesebb hálát érzünk Szeged sz. kir. város
vezetősége és nemes áldozatkész társadalma iránt azért,
hogy az Erdélyből menekült kultúrintézmény megmentését
biztosította. Ha ellenértékeket keresünk, a város értékes
hozzájárulásának materiális ellenértékéül vehetjük talán,
hogy fiainak-Iányainak felsőbbfokú oktatása lényegesen
jutányosabbá vált és morális ellenértéknek számíthatjuk
azt, hogy nemcsak az említett harmadfélezer dolgozatnak
a címe foglalja magába Szeged nevét, hanem azt is, hogy
akármilyen vonatkozásban is szerepel egyetemünk idehaza,
vagy a külföldön, a helyzetből adódó természetes dolognak kell tekintenünk, hogy ez által Szeged város hire-neve
nagyobbodik és így mindinkább belekerül a nemzetközi
tudományos világ érdeklődése körébe. Ha igaz az, hogy:
a Rockefeller-Alapítvány itten járt elnöke kijelentette előttünk, hogy ritkán fordult elő az emberiség kultúrájának
történetében az, hogy egy város anyagi erejéhez képest
egyszerre ilyen nagy áldozatokat hozott azért, hogy egyeteme legyen, akkor sem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy
Szeged város vezetőségének ezt a kultúrtörténeti cselekedetét csak rendre-rendre igazolja az idő az egész városi
társadalom szemében, mert Szeged város társadalmának
szélesebb rétegei csak rendre-rendre fognak ráeszmélni
arra, hogy mi mindent is jelent az, az önálló szellemi
életet élők nagy autonom társaságát magábafoglaló tudományegyetemet a falai között tudni és mit jelent az tulajdonképen: egyetemi városnak lenni. Mint minden földi
kincsnek, az egyetemnek is értékét azok tudják igazán
felmérni, akik megtanulták azt: mit jelent azt elveszíteni.
Szeged város legegyszerűbb polgára is megértéssel fogadhatja ezt a kijelentést, ha egy valaki mondja ezt azok
közül, kik az ő erdélyi lelkük érthető különös nagy fáj-
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dalmával kellett végigéljék, hogyan koptatta le Trianon
a F. J.-Tudományegyetem neve elől a „kolozsvári" jelzőt.
Mi vagyunk azonban egyszersmind azok is, akik az
egyetemünk megmentéséért hozott áldozatokat és az elért
nagyszerű eredményeket, mindenkinél jobban becsülni
tudjuk. Mi a menekültek, az ide származottak tudjuk,
hogy kevesen voltak közülünk, akik száműzött egyetemünknek ilyen méltó elhelyezését már tíz év leforgása
után remélték volna. Mi vagyunk azok, akik azt is nagyon
jól tudjuk, hogy a mi ellenségeink távolról sem ezt a
sorsot szánták nekünk. Erről mi egészen bizonyosak vagyunk. Lehetetlen épenezért a mi számunkra, amikor az
alkotó áldozatos munkának ezeket a nagy eredményeit
látjuk, hogy ne jusson eszünkbe az az idő, mikor a romlás
tetőfoka után elindult a magyar megújhodás a maga
útjain. Emlékezetünkbe idéződnek azok a napok, mikor
az erdélyi éjszaka sötétjében előbb csak suttogva járt
Szájról-szájra, majd hiteles formában került nyilvánosságra
a hír, hogy a meg nem szállott területeken az isteni
elrendelés egy férfiút állított az élre, kinek erős kezére,
hívatott vezető egyéniségére nyugodtan bízhatja rá a nemzet magát, az ő irányítása mellett a rend és fegyelem
rohamosan helyre áll, megindul a termelő munka, a megtántorodott nemzeti szellem újra úrrá lett már is mindenütt és már-már piroslik a magyar hajnal . . . . Ekkor
olvastam egy idegen újságban, hogy milyen javíthatatlanok
ezek a magyarok, mennyire nem látják tisztán a helyzetet,
nem látják: mi történt és mi fog történni a közel jövőben?
Még a katonai erények visszatéréséről, nagyobb nemzeti
hadsereg szervezéséről is beszélnek. Ez mind csak önáltatás, — mondta a cikkíró, — ez csak a szokásos magyar
hetykeség („fanfaronnade habituelle hongroise"). Magyarország kicsi lesz és veszélytelen, annyi jóvátételt kell
fizessen javakban és pénzben, hogy gazdaságilag nem
fog talpra állani soha, hadseregét, kultúrintézményeit nem
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tudja fenntartani és egészen jelentéktelenné válik. Hogy
cikkírónk szavait használjam: mindenünket elveszik, csak
a szemünket hagyják meg, hogy a romokat lássuk és
felettük sírni tudjunk . . .
Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A történelem,
megörökíti a magyar újjászervezkedés hiteles adatait,
megörökíti azok neveit és érdemeit, akik a magyar megújhodás munkáját az elfogulatlan világ őszinte csodálatára
eleddig végezték és egy fényes lapon a Szegeden újjászületett F. J.-Tudományegyetem történetét is olvasni
lehet majd. Mi azonban, a legközvetlenebbül érdekeltek,
akiknek lelkében ezek az élmények még ma is elevenen
hatnak, a magunk részéről úgy érezzük, hogy akkor leszünk
magunkhoz méltók és akkor felelünk illően a mi cikkírónknak, ha most se leszünk hangosak-hetykék, amikor
a magyar újra valami monumentálisát alkotott. Acélosodott lélekkel,, de el nem bizakodottan, minden józan
kritikát viselve foglaljuk el az új munkahelyeket, dolgozunk tovább lankadatlanul, a munkánkat napról-napra
hozzáadjuk a jövőt-formáló erőkhöz és arra gondolunk
buzgón, szüntelen, hogy legyen egyszer a magyarnak
igazi nagy -ünnepe!
•

5.

Az egyetem rectora, tanácsa és tanári kara által az egyetem zárókőletételi ünnepe alkalmából gróf Klebelsberg Kúnó és Szeged
szab. kir. város tiszteletére adott díszebéden a Kormányzó Úr Ő
Főméltóságára és gróf Klebelsberg Kúnó Úr Ő Nagy méltóságára
tartott rectori felköszöntők.

a) A Kormányzó Úr Ő Főméltóságára:
- Negyedszer ismétlődik ma, hogy új székhelyünk,
Szegeden ül ünnepet a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem. Alig 10 éve, hogy ünnepléssel nyitottuk meg
egyetemünk működését Szeged falai között; 8 éve, hogy
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fájó emlékekkel telve, de a jövőbe vetett törhetetlen bizalommal ünnepeltük egyetemünk alapításának 50 éves
évfordulóját; 4 éve, hogy ünnepélyesen tettük le egyetemünk építkezései alapkövét s végül ma kezdtük meg azt
az ünnepünket, amellyel építkezéseink koronázását jelképezvén zárókövet illesztünk a valóban világhírességgé
váló alkotásunk büszke falába. Ha visszagondolunk e
négyszeres ünneplésünknek aránylag rövid időszakára és
le akarjuk szűrni az egyetem történetének legmélyebb
tanulságait, vagyis szemlélni kívánjuk azokat a lelki áramlatokat, amelyek itt Szegeden az egyetem körében és
azon túl is keletkeztek és kifejlődtek, úgy benső örömmel
állapíthatjuk meg azt, hogy minden ünnep után éreztük,
hogy jobban és jobban közeledtünk Szeged szivéhez, s
hogy mindszorosabban illeszkedtünk be e nagy és nemes
város kultúrközösségébe. Megtanultuk, hogy annak örüljünk, aminek Szeged örül, hogy azon keseregjünk, ami
Szegednek fáj, hogy azt szeressük, akit Szeged szeret és
hogy arra legyünk büszkék, ami Szeged büszkesége. És
e város legnagyobb büszkesége hervadhatatlan' babérkoszorújának legszebb, legértékesebb levele annak a ragyogó emléke, hogy innen indult ki a háború borzalmai
és a vörös uralom eszelősségei után Magyarország gyógyítási folyamata. Itt szőttek összeesküvést hazánk megmentésére, itt csináltak forradalmat, hogy ezt az országot
a végső pusztulás örvényéről visszarántsák, innen indult
ki az a győzedelmes menet, amely megteremtette és
visszaállította az állam rendjét és békéjét, a társadalom
konszolidációját és hazánk reményteljes jövője megalapozását. És legbüszkébb Szeged arra, hogy ennek a menetnek
az élén haladt az a férfiú, akinek hős kezébe tettük le
a magunk és nemzetünk sorsát, akivel minket fennmaradásunk és boldogulásunk biztosítására ajándékozott meg
a Gondviselés. Legbüszkébb Szeged városa s mint Szeged
város közönségének most már egyik fontos alkotó eleme
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a Ferencz József-Tudományegyetem arra, hogy vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország Kormányzója, innen
indult ki az alélt ország feltámasztására! Négyszer ünnepelt Szegeden az egyetem s mind a négy alkalommal a
Kormányzó Úr Ő Főméltósága legmagasabb jelenlétével
tüntette ki és koronázta ünnepeinket. Hódoló alattvalói
tisztelettel és a szegediek büszke meghatottságával és
szeretetteljes ragaszkodásával várjuk holnap, hogy érzelmeinket, a szegediek érzelmeit tolmácsolhassuk magas
színe előtt. Mindaz, amivel szivrepeső örömünk és bensőséges tiszteletünk lelkünket betölti, amikor a Főméltóságú
Úr neve csendül fel, egy fohászba tömörülve tódul ajkaimra
és kérem önöket, mélyen tisztelt Uraim, hogy egyesüljenek
velem a fohászban kérvén, hogy vitéz nagybányai Horthy
Miklós Kormányzó Úr Ő Főméltóságát a magyarok Istene
tartsa meg soká nemzetünk boldogulására, reményeink
teljesülésére s népünk tartós javára. Magyarország Kormányzója éljen!
b) gróf Klebelsberg Kúnó Úr Ő Nagyméltóságára:
. Ha száz, vagy kétszáz év múlva a magyar jövendő
nemzedékek történetírója meg akarja írni nemzetünk kultúrtörténetét, akkor azt a fejezetet, amelyet a világháború
utáni korszak kultúrfejlesztésének szentel, a magyar kultúrr
történet Klebelsberg-korszakának fogja nevezni. Ez az
elnevezés nem bók, vagy hízelgés, de még érdemek
elismerése sem, ez kizárólagosan puszta ténymegállapítás,
leszögezése annak a ténynek, amelynek mi, gróf Klebelsberg Kúnó kortársai, szemtanúi voltunk és vagyunk és
amely annál szembeötlőbben domborodik ki, mennél
inkább illeszkedik be ez a korszak látomásszerű lepergésével a történelem széles perspectivájában, — leszögezése
annak a ténynek, hogy miniszterünk alkotásaival bevezetett
és folytatott kultúrfejlesztésünk irányaival, méreteivel és
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hatásaival singular jelenség gyanánt emelkedik ki a legújabb kor történeti lefolyásából.
A világháború alatt és a forradalom korában megállt,
vagy legalábbis meglassúdott a XIX. század második
felében megindult magyar kultúrfejlesztés üteme. A háború
vérveszteségei, a vörös uralom rombolása, a régi államkapcsolatok megszűnése és az ország megcsonkulása a
hiányok és veszteségek sürgős pótlásának és a romhalmazok eltakarításának nehéz és háládatlan feladatai elé
állították a nemzeti megújhodás után alakult kormányzatunk tényezőit s csak e munka elvégzése után bontakoznak ki azok az új feladatok, amelyek hazánk alaki és
anyagi kultúrállapotainák gyökeres megváltozása folytán
a kultúrfejlesztésnek szükségszerűen új irányokba való
terelésénél merültek fel. Az új irányok helyes megválasztását két oldalról fenyegette veszedelem: a reformmunkálatok a külföld hasonló intézményeinek a tanulmányozását tették szükségessé, mely intézményeknek túlságos
mérvű átültetése hazánkat a külföld kultúrgyarmatává
sülyesztette volna le, mellőzése viszont egyoldalúan nemzetieskedő irányzat megalapításához vezetett volna, amely .
mintegy kiszakított volna minket a nagy nyugateurópai
kultúrközösségből, amelynek közel 1000 esztendőn át
cselekvő tagja voltunk. Hogy e két egyoldalúság veszedelme elkerültessék, a nemzetnek nagy vezetőre volt
szüksége, aki nagy elgondolásait maradandó értékű nagy
alkotásokban valósítja meg, és így az alkotásnak újszerűségénél fogva akár akaratlanul is a magyar kultúrfejlesztés
irányzatára reányomja a maga erős egyéniségének bélyegét. A Gondviselés nemzetünket e nehéz órákban megajándékozta a nagy koncepciók és nagy alkotások mesterével,
gróf Klebelsberg Kúnóval, aki irányt szab a nemzet kultúrfejlődésének és szinte rohamléptekben vezeti a nemzetet
az ebben az irányban épített úton a magyar művelődés
szintjének harmonikus és belterjes felemelése és kiszé-
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lesbítése felé. Nem érzem magamat arra hivatottnak, hogy
az így megteremtett Klebelsberg-korszak minden fázisáról,
miniszterünk kultúrpolitikai elgondolásai minden mozzanatáról emlékezzek meg. Megvalósított és még megvalósítandó terveinek csak azt a részét akarom kiemelni,
amelynek elgondolását a következő jeligével fejezhetem
ki: Legyen Nagyszeged egyeteme Szeged nagy egyeteme.
E jelige két célkitűzést jelöl meg: naggyá tenni
Szegedet és evvel szolgálni a Nagy Magyar Alföld jogos
kultúrigényeit és naggyá tenni egyetemünket, mint e kultúrigények megvalósításának egyik legfontosabb eszközét.
Szeged városa soha nem múló háláját a mai napon
avval fejezte ki, hogy gróf Klebelsberg Kúnónak adományozta azt a legnagyobb kitüntetést, amelyet egy városi
közület adhat, a díszpolgárságot. Egyetemünk nem rendelkezik a hálaadásnak ily impozánsan megnyilvánuló
eszközével. Mit adjunk egyetemünk díszdoktorának, aki
tetteket-tettekre halmozván, egyetemünket naggyá és széppé
teszi, mit adjunk neki, aki sohasem szűnt meg nagy
elgondolásaiba belekapcsolni egyetemünk fejlesztését és
felvirágoztatását? Szegényeknek érezzük így magunkat
és ajándékot nem adhatunk, de sziveinkbe örökmécsest,
illesztünk, amely soha el nem alvó lángjának szelíd sugarai jelképezik soha él nem muló megható hálánkat.
Kultusszá és hagyománnyá fejlesztjük e hálánkat és nemzedékről nemzedékre származtatván át e hagyományt
gyújtjuk meg az örökmécsest mindnyájunk szivében. És
úgy mint építkezéseink minden köve, gróf Klebelsberg
Kúnó művészi lelkének alkotó nagyságát hirdeti: te saxa
loquuntur, — úgy hirdeti sziveink örökmécsesének fénye:
te corda benedicant. Áldja szivünk miniszterünket és fohászkodik a Mindenhatóhoz, tartsa meg őt nekünk, Egyetemünknek, Szegednek és egész Nemzetünknek boldogulására.
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Dr. Menyhárth Gáspár egyetemi ny. r. tanárnak Dr. Gróf
Klebelsberg Kunó m. kir. vallás- és -közoktatásügyi miniszter egyetemi
alkotásait megörökítő emléktábla leleplezése alkalmával 1931. évi
május-hó 14.-én elmondott b e s z é d e i :

Nagyméltóságú Gróf Miniszter Úr!
Kegyelmes Uram!
•Ide kértük ma Nagyméltóságodat mi, a Ferencz József-Tudományegyetem tanárai, ezekhez a falakhoz, amelyek
időtlen időkig beszédes hirdetői lesznek úgy annak a
nemzetmentő munkának, amit Nagyméltóságod nehéz,
nagy időkben a nemzeti kultúra érdekében, a tudomány
ápolásának, fejlesztésének, előbbrevitelének szolgálatában
végzett, mint annak az inspiráló művészi elgondolásnak,
mely Nagyméltóságod lelkéből fakadtan országos értékű
építészeti műalkotással gazdagította e helyen az országot,
s amelyekben szerencsésen egyesül egyetemünk iránt érzett
és vallott jóakaratának, gondoskodó szeretetének megnyilatkozása és e város naggyá, nevezetessé tételének
szivén hordozása az egyetemes nemzeti célok és érdekek
szolgálásával. .
Ide kértük, hogy ezen a helyen, Nagyméltóságod egy
másik elgondolásának „a nemzeti nagyok emlékcsarnokának" küszöbén, a világháború hős marsalljának, kit a
magyar nép osztatlan szeretete övez: vitéz József királyi
herceg Őfenségének jelenlétében, ki ünnepünket magas
megjelenésével megtisztelte, valamint Nagyméltóságod lelkes munkatársainak, e város vezető személyiségeinek és
közönségének ünnepünk díszét emelő jelenlétében mondjuk el Nagyméltóságodnak mi, az egyetem tanárai új
otthonunkban sikeres munkánk előfeltételei jelentékeny
részének megteremtéséért mélyen érzett köszönetünket s
hogy kőbe vésve adjuk azt át emlékezetül Nagyméltóságod érdemeit hirdető e falakkal utánunk jövő sok-sok
nemzedéknek.
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Köszönjük Nagyméltóságodnak, hogy kérésünknek
engedett s e nekünk igen kedves ünnepen megjelenni
szíves volt. Üdvözöljük és szívből köszöntjük!
Úgy érezzük, hogy nekünk, akik hivatásunknál fogva
magasságokba törekszünk s így tekintetünk nem pihenhet
meg csak a völgyek tenyészetén, hanem a csúcsokról
messze területeket kell vele bejáratnunk, nekünk illik legelői járni az érdemek elismerésének magaslatán, akiket
sem nem csábíthat erre a jutalmazás kilátása, sem el
nem tántoríthat ettől kicsinyes tekintetek mélységbe szédítő révedezése.
Akit megillet a legnagyobb elismerés, ami földi embernek juthat: kortársainak elismerése, annak azt megadni
— úgy tartjuk — emberekhez legméltóbb szép és nemes
. kötelesség.
Aki Magyarország utolsó tíz esztendejét nyitott szemmel élte át, vagy átlapozza e tíz év történetét, ha elfogulatlan szemlélő vagy olvasni tudó, meg kell látnia és
olvasnia kell, hogy ezekben az években a népmüvelés
mezejétől a középfokú és szakoktatás hegyoldalán át a
tudományok, a felsőoktatás fellegváráig az alkotásoknak,
az intézményeknek olyan sora létesült részint régi mulasztások helyrehozására, részben a jelen érdekében, részint pedig a jövő számára, mely ennek a korszaknak
örök büszkesége és történelmi érdeme marad. De ezzel
együtt azt is meg kell látnia a szemlélőnek és olvasnia
kell az olvasónak, hogy ezeknek az alkotásoknak és
intézményeknek az életre hívása — ami a magyar nemzeti
művelődés reneszánszát jelenti — az ezer sebből vérző,
megcsonkított, kirabolt országnak, előbb tőle kikönyörgött,
kiostromolt, utóbb meggyőződéses áldozatkészségből való
életre hivatása, annak a férfiúnak, Gróf Klebelsberg Kunó
miniszter úrnak az érdeme, aki — s én azt mondom a
Gondviseléstől küldötten — az új helyzet felismerése, az
új feladatok meglátása mellett a nemzet jövőjében való
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erős hitével, feltámadásában bízó reménységével meg- és
legyőzve a Koppányokat és elhallgattatva a Jeremiások
nyöszörgő sirámait, fáradhatatlan lélekkel, szóval beleharsogta és írással beleírta a nemzetbe hívő hitét és bízó
reménységét.
S ami a nemzetnek érdeme, abban pedig az, aki a
nemzetet irányította, s a munkát végezte, történetet csináló
s így történetivé magasodó egyéniségének az alapjait
rakta le.
Ne csodálkozzék senki azon, hogy amikor azért szólok,
hogy a mi hálánk, köszönetünk és elismerésünk zálogát
mutassam be, országos jellentőségű dolgokról beszélek,
amikről mindenki tud és országos érdemeket említek fel,
amiket mindenki ismer.
Akinek élete azonban s ennek az életnek munkája
egy nemzet sorsának intézésére van elhivatása szerint
rendelve, annak minden közéleti tevékenységét s ezek
jelentőségét és értékét csak a nemzet jelenére és jövőjére
gyakorolt hatásnak a mérlegén szabad lemérni; Miként
a napnak fényt, meleget árasztó erejét az ismert világegyetem egészére kiáradó vonatkozások alapján értékelhetjük helyesen s nem az egy rétet felperzselő, vagy egy
virágot ellankasztó hatása szerint.
Mind az, amit Nagyméltóságod Szegeden egyetemünknek érdekében és javára alkotott, az egész magyar
kultúrának és az egyetemes tudománynak javára van s
mindannak szerves része. S ami Szegedet, alkotásai révén
emeli, az országos érték egyszersmind s az egész nemzetnek javára is van.
Ezért is csendül meg szükségképen a magunk énekében is az országos melódia, amelynek legfölebb érzésünk
szerint való sajátos színezése a mienk. Legyen e színez é s ü n k — talan csak elhalkuló piano — az, hogy az
országos elismeréshez hozzáfűzzük a mi hálás köszönetünket egyetemünk tanári karának hat évtizedes tradi-
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dóihoz hívek maradva; hogy ezt ünnepélyes formában
mondjuk el s ennek örök emlékezetére kőbe vésettük
azt, amit a falak visszhangoznak: „Cuno ex comitibus
Klebelsberg Te saxa loquuntur".
Fogadja Kegyelmességed ezt tőlünk kegyesen és szívesen azzal a hő kívánságunkkal, hogy a Mindenható
engedje Nagyméltóságodnak be is fejezni a folyamatban
lévő munkát, amihez — adva az 0 szent segedelmét —1
áldja meg Nagyméltóságodat továbbra is kegyelmének
bőségével.
Kérem, hogy az emléktábla leleplezéséhez kegyes
engedélyét megadni méltóztassék.
Rector Magnifice!
Mi, az egyetem mai tanárai, a mulandóság közös
emberi törvénye szerint — ki előbb, ki utóbb — elhagyjuk helyünket.
Ám mi ezt a most leleplezett emléktáblát nemcsak
a jelennek, hanem messze jövendőknek is emlékezetül és
például szántuk.
Úgy gondoljuk hát, hogy a változó tanárok helyett
a nemzeti létbe kapcsoltságánál fogva sok százados életre
hivatott, változatlan és nem mulandó egyetemnek legyen
szent kötelessége a fölött őrködni, amely okból is helyeztük azt el az egyetem egyik épületének falába.
Átadom tehát Magnifice Rector Neked, mint tanártársaid bizalmából egyetemünk ezidő szerinti fejének és
képviselőjének ezt az emléktáblát. Kérlek vedd gondjaidba
s amit e táblával kifejezni kívántunk: nemzeti kultúránk
vezérharcosa, Gróf Klebelsberg Kunó Miniszter Úr Őnagyméltósága iránt tartozó köszönetünknék és hálánknak utódainkra is átszármaztatásával, add majdan tiszted lejártával gondviselésébe Rector utódaidnak.
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7. A rector magnificus üdvözlő beszéde
Nicholas
Murray Butler, a new-yorki Columbia-egyetem és Carnegie-Intézet elnökének egyetemünk tiszteletbeli bölcsészettudományi
doktorrá avatása alkalmából, 1931 évi június 18-án.

Honorable Sir! Dear President and Colleague!
It is the Rector's duty, at the end of this ceremony
to congratulate the new doctors and wish them every
success and happiness in their new sphere. In your case,
Honorable Sir, I think there is no cause to wish you any
greater success than you have already attained; therefore
I shall take advantage of this memorable occasion simply
to express the wish that your path through life may
continue to be attended by the same success and happiness as heretofore. And yet I think you wi 11 agree with
me, that this is an exceptional occasion which gives rise
to two causes for exceptional congratulation. Firstly, my
congratulations are due to our University for the honóur
of adding your illustrious name to the roll of our honorary doctors. This addition raises the hope that our
talented students on going out to America to continue
and further their studies, will surely find there in youas a member of their Mother University a real friend
and protector.
Secondly I see here a very remarkable parallelism
which must be especially interesting for an American
spectator.
The United States of America, in comparison with
Europe, are still in their yoiith, and the American people
possess all the virtues of youth: — strength, — enthu-.
siasm, — generosity, — and activity, — and rejoice over
every deed and action arising from these virtues. After
a glorious past of fifty years at Kolozsvár, our University
cam e to Szeged but a dozen years ago, plundered, —
bare, — exhausted, without either books or instruments,
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without either laboratories or ciinics, without all those
material resources which are indispensable for our scientific development and educational work. I am glad to
teli you, that we have been able in the short space of
ten years by the sheer force of our activity, industry and
enthusiasm, to build somé of our needed institutions and
we hope, that our successors will carry on our work and
accomplish our designs. I am convinced, Honorable Sir,
thatt his parallelism between the mentái attitűdé of your
Nation and our University must be a cause for great
rejoicing to you as a true American, — all the more as
American generosity has helped us in our endeavour,
— and so my second congratulations are due to you
for becoming a member of our University, which joins
Hungárián patriotism to American activity.
To these congratulations I may add the hopeful wish
that the tie of sympathy between the great University which
is flourishing under your wise rule and us, may continue
to draw ever closer and cloeser through the years to
come. L now beg to repeat my congratulations and to
express the wish, that you will convey oür cordial salutations to the powerful and famous Columbia University.

II.

Az egyetemi személyzet tudományos tárgyú
irodalmi munkássága.

1.
A jog- és államtudományi karban:
Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR ny. r. tanár:
1. „A köteles rész kielégítésének módjáról".
Dr. P O L N E R ÖDÖN ny. r. tanár:
1. A magyar alkotmány ismertetése a nemzetközi történelmi conferentia által kiadandó gyűjteményes munkában;
fiancia nyelven; sajtó alatt.
2. Jelenlegi alkotmányunk ideiglenességériek kérdése (két
cikk. Jogállam 1931. évf.-ban).
3. Az államélet néhány főbb kérdése; székfoglaló a Magyar Tudományos Akadémiában; rendes tag minőségében;
sajtó alatt.
Dr. Kiss ALBERT ny. r. tanár:
1. Az egyetem évzáró közgyűlésén felolvasást tartott „A
magyar jogtörténet művelése és a szellemtörténeti irány" cím
alatt.
Dr. EREKY ISTVÁN ny. r. tanár:
1. önkormányzat és Közigazgatási
Szemle.

Reform,

Városi

Dr. BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár:
1. Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben
a kisebbségi szerződések szerint. A Jancsó Benedek Társaság
kiadványai. 7. Különlenyomat a Jancsó Benedek Emlékkönyvből. 16. 1.
2. „A kisebbségek jogi helyzeté a békeszerződések és más
nemzetközi egyezmények értelmében". Észrevételek Sömjén
László bírálatára. Külügyi Szemle. 1931. 255—257. lap.
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3. „Genf és a békerevisió" címen előadást tartott a szegedi Kálvinista Körben 1931. jan. 24-én.
Dr. HELLER ERIK ny. r. tanár:
1. La dottrina del tentativo nel progetto Rocco. Traduzíone dal tedesco del Dr. Giuseppe Zanotelli (megjelent az Annuario di Diritto Comparativo e di Studi Legislativi Vol. VI.
P. I. Roma, 1930. c. kötetben).
2. Résztvett az 1930. augusztusban Prágában tartott X.
nemzetközi büntetőjogi és börtönügyi kongresszusban, ahol két
ízben felszólalt. '
Dr. TÚRY SÁNDOR KORNÉL ny. r. tanár:
1. A cégbejegyzés joghatálya a korlátolt felelősségű társaság tekintetében. (Megjelent a Polgári Jog című folyóiratban és mint különlenyomat is) 1930.
2. Fiduciarius jogátruházás és közvetett képviselet. (Bartos L. könyvkereskedése, Szeged) 1930.
3. A biztosítási érdek subjektiv jellege. (200 1. Grill Károly könyvkiadó vállalata)- 1931.
Dr. SURÁNYI UNGER TIVADAR ny. rk. tanár:
1. „Recent Developments in American Economic Policy". A Magyar Statisztikai Társaság kiadványainak 6. száma, Budapest, 1930. 126 1.
2. „Verschiebungen gemeinschaftlicher Ziele im Pazifik", Schmollers Jahrbueh, 54. évi. Leipzig, 1930, 39 1.
3. „Wirtschaft und Nationalismus im fernen Osten", Zeitschrift für die gesamten Staatswissenschaften, 89. köt., Tübingen, 1930, 34 1.
4. „Der nationale Gedanke in China und in Indien", Nationalwirtschaft, Blatter für organischen Wirtschaftsaufbau, 2. évi.,
Berlin, 1930, 20 1.
5. „Wirtschaftspolitische Verschiebungen in Laíeinamerika", Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 134. köt.,
Jena, 1931, 22 1.
6. „Zur weltwirtschaftlichen Stellung Afrikas", Weltwirtschaftliches Archív, 33. köt., Kiel, 1931, 39 1.
7. „Dumping-e az orosz kivitel" címen előadást tartott a
Magyar Közgazdasági Társaság 1931. jún. 20-iki közgyűlésén.
Dr. HORVÁTH BARNA ny. rk. tanár:
1. A Common Law ideologiája és a jogismeret ideologiája.
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Különlenyomat a Társadalomtudomány 1930. évfolyamából
1—33 1.
2. Die Qerechtigkeitslehre des Sokrates und des Platón,
Sonderabdruck aus Band X., Heft 2, Jahrgang 1930 der Zeitschrift für öffentliches Recht, • 258—280 1.
3. Die ungarische Reohtsphilosophie, Sonderabdruck aus
dem Arohiv für Rechts und Wirtschaftsphilosophie, Bd. XXIV.
Heft 1, 1930, 37—85 1.
4. Dr. Mihelics Vid: Az új szociális állam. Könyvismertetés. Társadalomtudomány. XI. 1—2. 1931. 105—109. 1.
5. Die Qerechtigkeitslehre der Vorsokratiker. Estratto
dagli „Studi Filosofico-Giuridici dedicati a Qiorgio del Vechio".
Modena, 1931. 37. 1.
Dr. FINKEY FERENC tb. ny. r. tanár:
1. A börtönügy haladása az utolsó száz év alatt. A M.
Tud. Akadémia II. oszt. Értekezéseinek III. köt. 11. száma,
1930.
2. Emlékezés Kövy Sándor halálának századik évfordulóján, Miskolc, 1930.
3. A jogtudomány új látóhatárai. Előadás az Erzsébet
tud. egyetem 1930. febr. 28-iki ünnepélyes közgyűlésén. Megjelent ezen tud. egyetem Iratainak III. füz.
4. Sajtóbűncselekmény-e a nyomtatvány terjesztése által
elkövetett izgatás? Büntetőjog Tára 82 köt.
5. Az eugenika jogi szempontból. Előadás az Országos
Elmeorvosi Értekezlet 1931. májusi nagygyűlésén.
Dr. MESZLÉNY ARTÚR címz. ny. rk. tanár:
a) önálló művek:
1. Jogforrások, Személyi és Családi jog. A Qrill-féle Magyar Magánjog I. kötete, Budapest, 1931. VII. kiadás.
2. Csődönkivüli kényszeregyesség és kényszerfelszámolás. Budapest, 1931. Tébe könyvkiadóvállalata IV. kiadás,
b) Cikkek, felszólalások stb.:
3. Néhány észrevétel a karteltörvény tervezetéhez. Polgári Jog VI. évf. 297. 1.
4. A polgári peres eljárás reformjához. Polgári Jog VI.
évf. 230 1.
5. Észrevételek a kényszerlikvidációs rendelethez. Polgári Jog VII. évf. 95 1.
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6. A rendelkezés tana és a magánjogi törvénykönyv Magyar Jogászegyleti Értekezések új folyam XXII. kötet 121 iüz.
7. Der Liquidationsausgleich und die Frage der ausserkonkurslichen Zwangsliquidation". Gutachten in der Festschrift des Wiener Creditorenverein von 1870 und Vortrag gehalten am I. Internationalen Kongress für Gláubigerschutz Wien
1930. (Protokolle S. 26. ff.)
8. „The effect of war on contracts." Nemzetközi egyezmény-tervezet az 1930. évben New-Yorkban az „International
Law Association" által megtartott kongresszus számára. Megjelent az „International Law Association 36th Report." NewYork című közleményben és külön is annak irományai között.
Dr. DÁNOS Á R P Á D m. tanár:
1. „Magyarország, 1930."
Dr. SCHNELLER KÁROLY m. tanár:
1. A standard népesség. Különlenyomat a Magyar Statisztikai Szemle 1930. dec. számából. Budapest, 1930, 18 1.
2. La population standard. Tirage a part du Joürnal de la
Société Hongroise de Statistique 32 1.
3. Borsodvármegye népszaporodása 1920-tól 1930-ig. Miskolci Jogászélet könyvtára 71. sz. Miskolc, 1931. 71 1. + 4 táblázatos kimutatás.
4. Demologiai vizsgálatok az 1930-as népszámlálás borsodmegyei eredményeivel kapcsolatban. Miskolci Jogászegylet
könyvtára 74. sz. 14 1.
Ifj. BOÉR E L E K dr. m. tanár:
Közgazdasági Enciklopédiá-ba írt cikkek:
1. „Hitel" (II.. kötet 759—68.)
2. „Kamat" (III. kötet 179—191.)
3. „Pénznélküli gazdaság" (IV. kötet, 322—29.)
Dr. RÁcz B É L A m. tanár:
1. „A bíró helyzete a büntetőjogi szabályok alkalmazásánál". Megjelent: az „Egyetemes ref. jogakadémia" 100 éves
fordulója alkalmából kiadott almanachban.
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Az orvostudományi karban:
Sebészeti

klinika.

Dr. VIDAKOVITS KAMILL ny. r. tanár:
1. A bélsípoly és anus praenaturalis. Referátum. A Magyar Sebésztársaság 1930. évi nagygyűlésének munkálatai.
2. Az epeutak sebészetének néhány vitás kérdése. Ugyanott.
3. Zur Trigeminusneuralgie. Kongressbericht der Deutschen Qesellschaft f. Chirurgie 1930.
4. Hydradenitis axillaris. (Anaesthesie im entzündeten
Qewebe.) Kongress der Deutchen Qesellschaft für Chirugie.
Berlin, 1931.
5. Zur Technik der extrapleuralen Pneumolyse. Zentralblatt f. Chirurgie 1931. No. 24.
Dr. TRÓJÁN EMIL tanársegéd:
1. Retroperitonealis teratoma műtéttel gyógyúlt esete.
Bemutatás a Szegedi Egyetem Barátainak Egyesülete Orvosi
Szakosztályának 1930. november .20-iki ülésén.
2. Nyílt medencetörés gyógyúlt. esete. Bemutatás ugyanott 1930. december 18-iki ülésén.
3. Az ureter alsó szakaszán ülő húgykő gyereknél. 1931.
évi Magyar Sebésztársaság Nagygyűlésén. Előadás.
Dr. KIRSCHBAUM JENŐ tanársegéd:
1. Adatok a tüdőgümőkór sebészetéhez. Magyar Sebésztársaság 1930. évi munkálatai.
2. Pseudarthrosisok kezelése. Előadás a Magyar Sebésztársaság 1931. évi nagygyűlésén.
Dr. T R E E R J Ó Z S E F tanársegéd:
1. A fül-orr-gégészeti ambulantia forgalma és gyógykezelési tapasztalatai. Budapesti Orvosi Újság 1930. 50. sz.
2. A középfülgyulladás következményei és azok megszüntetése. Orvosi Hetilap 1931. .12. sz.
3. Das Tonsillenproblem in Sinne einer lokálén zentrifugalen Abwehrtheorie. Wiener Klin. Wochenschrift 1930. 38. sz.
4. Einiges über die Nasen- und Mundatmung. Physiologisch Klinische Bemerkungen. Wien. Klin. Wochenschr. 1931.
20. sz.
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• 5. A lúgmérgezettek korai kezelése. Orvosi Hetilap 1931.
14. sz. Az orvosi gyakorlat kérdései.
6. A nyelőcsődiverticulumairól. Orvosi Hetilap 1931. 26.
sz. Az orvosi gyakorlat kérdései.
Dr. F A L T A LÁSZLÓ díjas gyakornok:
1. Kardnyelés okozta halálos bárzsingsérülés. Orvosi Hetilap 1931. 10. sz.
2. Pemp'higus a szájban és a garatüregben. Betegbemutatás az orvosi szakülésen 1931. április 16.
Bőrgyógyászati

klinika.

Dr. P O Ó R FERENC ny. r. tanár:
1. A bőr és a szervezet kölcsönhatása. Orvosképzés 1930.
4. sz.
2. A hajzat határok serdüléskori megváltozásának jelentősége az örökléstanban. Beck emlékkönyv 1930.
3. Die Bedeuíung der Alopecia frontalis adolescentium in
der Deszendenzlehre. Derm. Wochenschr. Bd. 91. No. 38. 1930.
4. A körömágy haematomái az encephalitis epiaemicát
követő parkinsonismus esetében. Orvosi Hetilap 1930. 23. sz.
5. Hámatoma des Nagelbettes bei einem Fali von postencephalitischen Parkinsonismus. Derm. Wochenschr. 1931.
Bd. 92.
6. Schlusswort zu dem Bemerkungen Levens über die Alopecia frontalis adolescentium. Dérm. Wochenschr. 1931. No. 8.
7. Az orvosi gondolkozás fordulójáról. Elnöki megnyitó a
szegedi Egyetembarátok Orv. Szakosztályának közgyűlésén
1931. IV. 30. Orvosképzés 1931. 3. sz. •
Dr. vitéz BERDE KÁROLY egy. magántanár, adjunctus:
1. Tapasztalataink és teendőink a lupus vulgárist illetőleg. Orvosképzés 1930. 5. sz.
2. A magyar fonálgombaflóra 1929-ben. Regionális sajátságok és járványügyi viszonyok. Bőrgyógyászati Szemle
1930. 7. sz.
3. Die regionáren Eigenheiten und die epidemiologischen
Verháltnissé der Dermatophyton-Flora in Ungarn. Arch. f.
Derm. Bd. 162.
4. A diathermia a bőrgyógyászatban. Az orvosi gyakorlat kérdései. 1930. 52. sz.
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5. Das Lupüsproblem in Südungarn. Derm. Wochenschr.
6. A skleroderma gyógyítása. Az orvosi gyakorlat kérdései .1931.
7. A lábizzadás gyógyítása. Az orvosi gyakorlat kérdé- sei. 1931.
Dr.. HORNYÁNSZKY KÁROLY tanársegéd:
1. Adatok a syphilis és superinfectio problémájához.
Orvosi Hetilap 1931. 5. sz.
Dr. KOLB ENDRE tanársegéd:
1. Adatok a bőrdip'htheria klinikai ismeretéihez. Orvosi Hetilap 1930. 33. sz.
Dr. PAKU ISTVÁN díjas gyakornok:
1. A Biotropismus a bőrpathologiában és syphilidologiában. Orvosi Hetilap 1931. 11. sz.
.Dr. VARGA ALADÁR díjas gyakornok:
1. Beitráge zur Pathogenese der Dermatitis herpetiformis
Duhring. Derm. Wochenschr. 1931. No. 6.
2. Tertiár syphilis sarcomaszerű megjelenése. Bőrgy.
Szemle 1931. jan.
Dr. SÍPOS KÁROLY díjtalan gyakornok:
•
1. Schamberg-féle betegségről. Bőrgy. Szemle 1930. december.
2. A lupus-carcinomáról. Orvosi Hetilapban sajtó alatt.
Dr. VLASICS TIBOR díjas gyakornok:
l. Die Menge des Fettes in den Zellén der Epidermis bei
einigen Hautveránderungen. Derm. Wochenschr. sajtó alatt.
Élettani

intézet.

Dr. VERESS ELEMÉR ny. r. tanár:
1. Testnevelés és az orvos. Testnevelés 1930. dec. III. évi,
12. sz.
2. Különböző induktorok hatása a harántúl csíkolt izomra,
oscillographon elemezve. Eredeti graphikai felvételekkel.
3. Egyszerű electrocardiogrammák. Kézirat, eredeti felvételekkel.
Dr. CSINÁDY JENŐ- tanársegéd:
1. összehasonlító electrocardiographiai vizsgálatok sportolóknál különös tekintettel az EKG. időértékeire. (Dr. Purjesz
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Béla rk. tanár és v. dr. Rosztóczy Ernővel együtt folytatott
„Sportorvosi Vizsgálatok" önálló része.) Budapesti Orvosi Újság 1930. évi 30—31. számában.
2. Ugyanaz megjelent németül „Vergleichende elektrokardiographische Untersuchungen an Sporttreibenden, mit besonderer Berücksichtigung der EKG Zeitwerte" címen az Arbeitsphysiologie 1930. III. köt. 7. füzetében. Berlin, Springer.
3. Egyszerű eljárás a kapillaris üvegcsövek tisztítására.
Budapesti Orvosi Újság 1930. évi 33. szám.
4. Elemző electrocardiographiai vizsgálatok. (A béka
typikus „EKG"-ja. A Magyar Élettani Társaság alakuló gyűlésén 1931. évi ápr. 10-én Tihanyban tartott előadás. (Eredeti
felvételek vetítésével. Ez az előadás rövidesen megjelenik
nyomtatásban is.
. Törvényszéki

orvostani

intézet.

Dr. JANKOVICH LÁSZLÓ ny. r. tanár:
1. A vércsoport vizsgálatok jelentősége a bírói gyakorlatban. Magyar Jogi Szemie. Sajtó alatt.
2. Beitráge zur Histo-Pathologie der Laugenvergiftungen. Deutsche Zeitschr. f. d. ges. ger. Med. 16. Bd. 5. H.
D r . JANKOVICH-LÁSZLÓ, D r . INCZE GYULA é s D r . FAZEKAS
GYULA:

3. Adatok a lúgmérgezés kórbonctanához és kórszövetta-.
nához. Orvosi Hetilap 1930. 50—51. sz.
Dr. INCZE GYULA tanársegéd:
1. Aadatok a sinuspunctiö szövődményeihez. Therapia
1931. 2. szám.
D r . INCZE GYULA é s D r . FALTA LÁSZLÓ:

2. Halálos bárzsingsériilés kardnyelés következtében. Orvosi Hetilap 1931. 10. szám.
4. A képzettársítással kapcsolatos beszédizommozgások
regisztrálása. Orvosi Hetilap. Sajtó alatt.
Dr. FAZEKAS I. GYULA gyakornok:
1. A gyermekülés néhány ritkább esete. Budapesti Orvosi
Újság 1930. 42. szám.
2. Néhány tanulságos diagnosztikai tévedés. Budapesti
Orvosi Újság 1931. 6. sz.
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3. A sevenal és luminalmérgezés összehasonlító szöveti
vizsgálata. Sajtó alatt.
4. A közös fejverőér belhártyájának repedése szúrási sérülés nyomán. Orvosi Hetilap. Sajtó alatt.
Dr." BRUCHTER A L B E R T gyakornok:
1. A levente-íegyver hatása közeli célpontokon. Budapesti Orvosi Újság 1931. 10. sz.
Szemészeti

klinika.

Dr. SZÁSZ SÁNDOR tanársegéd:
1. A reaktív hypertonia gyógyszeres befolyásolása. II.
rész.
2. A csarnokvíz fehérjetartalmának gyógyszeres befolyásolása. II. rész. A Magyar Szemorvos Társaság f. évi június
5—7-iki nagygyűlésén tartott előadások.
Szülészeti

és nőgyógyászati

klinika.

Dr. BERECZ JÁNOS ny. r. tanár:
1. Az Alföld egészségügyi viszonyai szülészeti és nőgyógyászati szempontból. Sz. Szemle IV. évf. 11—12. sz.
Dr. MÉSZÁROS QÁBOR magántanár, tanársegéd:
1. Lactatio és diaeta. Közös dolgozat dr. Nemecskayval.
Orvosi Hetilap 1930. 27. szám.
2. Constitutio és testsúly. Orvosi Hetilap 1930. 34. sz.
3. Diaetotherapia a nőgyógyászaiban. Budapesti Orvosi
Újság 1930. 35. szám.
4. A szoptató anya táplálkozása. Jó egészség 1930. 20—
21. szám.
5. Die Kartoffel in der Diát der Zuckerkranken. Arch. f.
Verd. 1931. 1.
6. Über die chemisohe Zusammensetzung und küchentechnische Verarbeitung der Kartoffel. Közös dolgozat dr. Gözsyvel. Zeitschr. f. Unt. d. Lebensmittel. 1931. LXI. 2. f.
7. Diaeta hosszantartó dyspnoénál. Orvosi Hetilap. 1931.
15. sz.
8. Diaet bei langdauernder Dyspnoé. Megjelenés alatt.
Arch. f. Verd.
9. Étrend-előadások. Issekutz: Recipekönyv.
10. A terhesség' diaetikája. Magántanári próbaelőadás.
Megjelenés alatt. Orvosi Hetilap.
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11. Heveny tüneteket okozó gyomorfekély diaetája. Közös
dolgozat Berkessy dr.-ral. Megjelenés alatt. Orvosi Hetilap.
12. Die Ernáhrung der 18—25. J. Hochschuljugend. Megjelenés alatt a Zeitschr. f. Hygiene.-ban.
Dr. F I L E P ALADÁR tanársegéd:
1. A női nemzőszervek gümős megbetegedéséről. Budapesti Orvosi Újság 1931. 14. sz.
2. A fogamzást gátló intrauterin védőeszközök okozta veszedelmekről. Budapesti Orvosi Újság 1931. 18. szám.
3. A íluor-problema mai állása. Orvosi Továbbképző előadás.
Dr. KÜHBACHER FERENC tanársegéd:
1. Tuberculosis és terhesség. Előadás a Tbc. nagygyűlésen.
2. Myoma és terhesség. Előadás a szegedi Egyetembarátok Egyesületének orvosi szakoszt.
3. Németországi tanulmányutam tapasztalatai. Előadás
ugyanott.
4. A gynaekologiai vérzések és azok gyógykezelése különös tekintettel a belső, secretiora. Orvosi Továbbképző előadás.
Dr. KULITZY G É Z A gyakornok:
1. A Zondek-Aschheim reactioról. Előádás a szegedi
Egyetembarátok Egyesületének orvosi szakoszt.-ban.
Dr. NEMECSKAY TIVADAR gyakornok:
1. Lactatio és diaeta. Közös dolgozat Mészáros dr.-ral.
Orvosi Hetilap 1931. 27.
Dr. MUSZKALAY LAJOS gyakornok:
1. Ujabb szénmonoxyd Jores conserváló eljárás. Előadás
az Egyetembarátok Egyesületének Orvosi szakosztályában.
Általános

kór-

és

gyógytani

intézet.

Dr. JENEY ENDRE ny. r. tanár:
1. Über die unmittelbare Wiríkung der Gallenbestanteile
auf das Knochenmark. Virhow's Archiv 280. Bd. 1. H. S. 306.
1931.
2. A szegedi egyetem külföldi kapcsolatai és az új intézetek. Előadás a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem záró-
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köletételi ünnepi közgyűlésén. Megjelent a „Széphalom" 1931.
(V. évf.) 1—2. számában.
3. Az anaemiák kezelése. Az „Orvosi Nagyhét" számára
készült összefoglaló referátum. Előadta 1931. június 4-én a Magyar Belorvosok Egyesületének ülésén Budapesten. (Megjelenik az Orvosi Hetilap külön kiadványában. Németnyelvű publikáció előkészítés alatt.)
Kórbonctani

és kórszövettani

intézet.

Dr. B A L Ó J Ó Z S E F ny. r. tanár:
1. Über die Ursache der im Verlaufe der Periarteríitis
nodosa vorkommenden Polyneuritiden. Zeitschr.. f. die ges.
Neurologie u. Psychiatrie." 1931.
2. Vaccinatio után fellépő enkephali.tisről. Budapesti Orvosi Újság, 1931.
3. Der Einfluss intravenös verabreichter Pancreaslipase
auf den Blutlipasespiegel. Dr. Bach Imrével közösen. Zeitschr.
f. die ges. experimentelle Medizin 1931.
4. Über die Komplikationen der Pockenschutzimpfung
mit besonderer Rücksioht auf die Enkephalitis.. Dr. Lőrincz Ferenccel. Jahrbuch f. Kinderheilk. 1931.
5. Pancreaslipase intravénás adagolásának befolyása a
vérlipase szintjére. Dr. Bach Imrével közösen. Orvosi Hetilap
1930. és Magyar Orvosi Archívum 1931.
6.' A himlöellenes védőoltás szövődményeiről különös tekintettel az enkephalitisre. Dr. Lőrincz Ferenccel. Orvosi Hetilap 1930.
D r . KÁLLÓ ANTAL

tanársegéd:

•1. Aranyvegyületek hatása a vesére. Magyar Orvosi Archívum. (Közlés alatt.)
2. Sulle alterazioni póstmortali. della microglia. Dr. Dubrauszky Viktorral közösen. Rivista di Neurologia 1931.
3. Zur Frage der Überimpfbarkeit der Eiicephalitis von
Eck-FisteUHunde. Dr. Korpássy Bélával közösen. Zeitschr. f.
die ges. experiment. Medizin. 1931.
4. Az Eck-fistulás kutyák enkephalitise átolthatóságának
kérdéséhez. Dr, Korpássy Bélával közösen. Állatorvosi Lapok.
1931.
.
•
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Dr. B A C H IMRE tanársegéd:.
1. Über die Bestimmung des Katalasegehaltes des Blutes.
Biochemische Zeitschr. 1930.
2. A vér katalasetartalmának meghatározásáról. Magyar
Orvosi Archivum 1931.
3. Über die Katalasewirkung und Qlutationgehalt des Blutes 'bei anámischen Zustánden. Dr. Bach Ernővel közösen.
Bioch. Zeitschr. 1931.
4. Lipaseuntersuchungen am Leichenmaterial. Lusztig
Lászlóval. Virchow's Archiv. 1931.
5. Lipasevizsgálatok hullaanyagón. Lusztig Lászlóval közösen. Magyar Orvosi Archivum. Megjelenés alatt.
6. Kísérletek a fermentativ zsírbontásról és zsírfelépítésről. Lusztig Lászlóval közösen. Gyógyászat, 1930.
Dr. DUBRAUSZKY VIKTOR gyakornok:
1. Über ein neues Verfahren zur Darstellung der Mikroglia. Zeitschr. f. die ges. Neurologie und Psychiatrie, 1930.
2. Újabb eljárás a mikroglia feltüntetésére. Magyar Orvosi Archivum, 1931.
Előadások:

Dr. B A L Ó J Ó Z S E F ny. r. tanár:
1. A vaccinatio után fellépő enkephalitisről. Előadás a szegedi Egyetembaráti Egyesület orvosi szakosztályának 1930.
évi november 13-iki ülésén.
2; Pancreaslipase intravénás adagolásáról. Dr. Bach Imrével. Előadás a szegedi Egyetembaráti Egyesület Orvosi
Szakosztályának 1930. évi november 20-iki ülésén.
Dr. KÁLLÓ ANTAL tanársegéd:
1. Aranyvegyületek hatása, a vesére. Előadás a szegedi
Egyetembaráti Egyesület Orvosi Szakosztályának 1931. évi
május hó 28-iki ülésén.
2. A kísérleti enkephalitis átolthatóságáról. Korpássy Bélával. Előadás a szegedi Egyetembaráti Egyesület Orvosi Szakosztályának 1931. évi február 1'2-iki ülésén.
Dr. B A C H IMRE tanársegéd:
1. Vizsgálatok a vér redukáló és kataliticus képességéről
experimentális anaemiáknál. Korpássy Bélával. Előadás a szegedi Egyetembarátok Egyesületének Orvosi Szakosztályának
1931. március 1'2-iki ülésén.
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2. A vér katalase és glutathion tartalmáról experimentális anaemiáknál. Korpássy Bélával. Előadás a Magyar Bel-,
orvosok Egyesületének nagygyűlésén 1931. június 4-én.
3. A vér katalase- és glutathion tartalmáról anaemia perniciosánál és egyéb vérszegénységi állapotoknál. Dr. Bach Ernővel. Előadás a Magyar Belorvosok Egyesületének nagygyűlésén 1931. jún. 4-én.
4. Adatok a hasnyálmirigy szerepéhez a zsiranyagcserében. Lusztig Lászlóval. Előadás a Magyar Belorvosok Egyesületének nagygyűlésén 1931. jún. 4-én.
Dr. DUBRAUSZKY VIKTOR gyakornok:
1. A neuroglia osztályozása egy újabb mikroglia feltüntető eljárással kapcsolatban. Előadás a szegedi Egyetembarátok Egyes. Orvosi szakoszt.-nak 1930. márc. 29-iki ülésén.
Orvosi

vegytani

intézet.

Dr. SzENTOYÖRGYi ALBERT ny. r. tanár:
1. Bemerkungen über die Funktion und Bedeutung der
Polyphenoloxydase der Kartoffeln. Dr. Vietorisz Kálmánnal.
Biochem. Zeitschr. 233. 1—3. 1931.
2. Über den Einfluss von Cyan auf die Gewebsatmung.
Dr. Banga Ilona és Dr. Schneider Lajossal.
3. Beitráge zur Methodik der Messung der Sauerstoffverbrauches, des R. Qu. und Methylenblaureduktion der Gewebe
und der Hefe. Ambrus Pál és dr. Banga Ilonával!
4. Beobachtungen über Filtration am Bakterienfilter und
über den physikalischen Zustand des Protoplasmas. Dr. Vietorisz K. -nal.
5. Über den Einfluss der arsenigen Sáure auf die Gewebsatmung. Dr. Banga Ilona és dr. Schneider Lajossal.
6. Über die Bedeutung der Milchsaure für die Atmung
der zerklenierten Herzmuskelgewebes. Dr. Banga Ilona és dr.
Schneider Lajossal.
Dr. VIETORISZ KÁLMÁN tanársegéd:
1. Der Einfluss der arsenigen Saure auf die Atmung maligner Geschwülste.
Anatómiai

intézet.

Dr. Kiss FERENC ny. r.. tanár:
1. A környéki idegek velősödéséről. Dr. Mihalik Péterrel közösen. Magyar Orvosi Archívum XXXI. köt. 3. füz.
8»
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2. Uber die Markreiíung im peripherischen Nervensystem. Dr. Mihalik Péterrel közösen. Anat. Anz. Bd. 69. No. 18—'
19. 1930.
3. Topographic Relationship Between the Nerve Plexuses
and Lymph Nodes of the Abdomen. Archives of Surgery Vol
21. pp. 405—411. 1930. szeptember.
4. A N. vagus rostjai. Dr. Mihalik Péterrel. Magyar Orvosi .Archívum XXXI. köt. 6. füzet.
5. A N. vagus és a N. sympathicus viszonya. Orvosi Heti-,'
lap LXXV. évf. 4. sz.
6. Die Fasern des N. vagus. Dr. Mihalik Péterrel. Erganzungsheft zum Anatomischen Anzeiger Bd. 71. 1931.
7. Le rapport entre le Pneumogastrique et le grand Sympathique. Archives d'Anatomia,. d'Histologie et d'Embryologie.
Tome XIII. 1931. p. 163—75.
Dr. GELLÉRT ALBERT tanársegéd:
1. Az emberi csontok térfogat-arányai" és porositas viszonyai tíz egyén csontvázán. A csigolyáknak és a csontos gerinc-,
oszlop szakaszainak téríogatarányai. Magyar Orvosi Archívum. XXXI. kötet 3. füzet. 1930.
.
2. A csigolyáknak és csontos gerincoszlop szakaszainak
porositas viszonyai. Magyar Orvosi Archívum. XXXII. köt. 1.
füzet. 1931.
3. Die Volumenproportionen und Porositatsverhaltnisse
der Wirbel und einzelnen knöchernen Wirbelsaulenabschnitte
an 10 Individúen. Morphologisohes Jahrbuch, Bd. 68., Heft 1—2.
1931.
Dr. BOTÁR GYULA tanársegéd:.
' / 1. A hasi és medencei truncus sympathicus morphologiája.
Orvosi Hetilap LXXV. évf. 13. sz. 1931.
2. Az álhasi és medencei-sympathicus fonatok morphologiája. Orvosi Hetilap LXXV. évf. 19. sz. -1931..
3. A hiatus sacralis és ennek a durához való. viszonya, tekintettel a sacralis. érzéstelenítésekre.-Dr. Barázs Gyulával. Orvosi Hetilap LXXV. évf 26. sz. 1931.
. .•
Dr. BARÁZS QYULA gyakornok1. A hiatus sacralis és ennek a-durához való viszonya tekintettel.a sacralis érzéstelenítésekre. Dr.. Botár Gyulával. Orvosi Hetilap LXXV. évf. 26. sz.. 1931.. - ' - • - • • -,
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D r . BACSICH P Á L

tanársegéd:

1. A porcsejtek zsírtartalmának változása az egyén tápláltságával és a tuberculosissal kapcsolatban. Dr. -Vl'asics Tiborral. Orvosi Hetilap LXXIV. évf. 52. sz. 1930:
2. Die Abhángigkeit des Eettgehalt'es der Zellen des clas :
tischen Knorpels vom Ernáhrungsgrad des Individuums.
Zeitschr. f. mikrdskopisch-anatomische'Forsehung. Bd. 24. H.
1—2. 1931.
Dr. GÁSPÁR JÁNOS megbízott előadó:
1. A fogazat rendellenességeinek öröklődése. Fogászati
Szemle 1930. november.
2. Gepidengraber inUngarn. Mitteil. d. Anthröpologischen
Gesellschaft in Wien. 1931. V. H.
.3. Experimente zur Feststellung der Erbliokkeit d. Zahnanomalien. Zeitschr. f. Stomatologie Wien, 1931. június.
4. Anthropologiai szempontok a mai orvostudományban.
Budapesti Orvosi Újság 1931. július.
5. Kriminalanthropologie eines Dorfes mit Einkindsystem. Arch. f. Kíiminologie (Krimininalánthropologie) Berlin,
Bd. 8 9 . H . 1 . '
'
•
Ideg-

és

elmeklinika.

. Dr. MISKOLCZY DEZSŐ ny. rk. tanár:
•
1. Konstitutio és agybetegségek. Orvosképzés 1931. 6. sz.
2. Ein Fali von Kleinhirnmissbildung. Archív ,f. Psychiatrie 93. kt. 1931. .
3. A lángész kérdéséről. Előadás a szegedi Egyetembarátok Egyesülete Orvosi, szakosztályának 1931. március 26-iki
ülésén.
4. Az extrapyramisos rendszer betegségei. Orvosi továbbképző előadás 1931. május 27.
Dr. CSÖRSZ KÁROLY debreceni egyet, magántanár, megb.
előadó:'
''
1. Haemophiliában szenvedő család. Előadás a "szegedi
Egyetembarátok Egyesülete Orvosi Szakosztályának 1931.
február 12-iki ülésén. Orvosi Hetilap 1931. 10. szám.
2. Családfa schizophreniás és cirkuláris ötvözöttségre, különös tekintettel a testalkati viszonyokra. Dr. Stief Sándorral.
Előadás a szegedi Egyetembárátok Egyesülete Orvosi Szak-
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osztályának 1931. április 16-iki ülésén. Orvosi Hetilap 1931.
22. sz.
3. Üjabb adat a Parkinsonkór öröklődéséhez. Dr. Stief
Sándorral. Előadás a szegedi Egyetembarátok Egyesület Orvosi Szakosztályának 1931. május 7-iki ülésén. Orvosi Hetilap
1931. 26. sz.
4. Adatok a sikétnémaság öröklődéséhez. Dr. Tokay
Lászlóval. Bemutatás a bajai orvosegyletben. 1931.
Dr. STIEF SÁNDOR magántanár, adjunctus:
1. A pupillazavarok diagnostikai jelentősége. Orvosi Hetilap 75. évf. 7. sz. 1931. Autoreferat. a B. O. U. 24. sz. 1931.
2. A nyugtalan elmebetegek kezelése. Orvosi Hetilap 74.
évf. 49. sz. 1930.
3.' Az elmebeteg családi ápolása. Sajtó alatt az Orvosi
Hetilapban.
4; Elektrodiagnostika és prognostika. Sajtó alatt az Orvosi Hetilapban.
5. A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem Ideg- és
Elmegyógyászati klinikájának rövid története 16 fényképpel.
Az 1931. évi június 2-iki elmekongresszussal kapcsolatos kiállítás számára összeállított kézirat.
6. A fogóreflexek (grasping and groping) topikus diagnostikai jelentősége (egy idevágó eset bemutatásával). Orvosi
Továbbképző előadás 1931. május 27.
D r . TOKAY LÁSZLÓ

tanársegéd:.

1. Heredoataxia két testvérnél. Előadás a szegedi Egyetembarátok Egyesülete Orvosi Szakosztályának 1931. február
5-iki ülésén. Orvosi Hetilap 1931. 10. sz.
2. A corpus striatumon ejtett szúrási sérülés hatása a vizeletkiválasztásra. Előadás ugyanott 1931. február 12-én.
3. Über die Wirkung von Stichverletzungen des Corpus
Striatum auf die Molenausscheidung mit dem Harn. Sajtó alatt
a Zeitschr. f. d. ges. Neurol. und Psych.-ben.
4. Studien über die Chorea chronica und die Beziehung
des Striatum zu dieser. Arbeiten aus den neurologischen Institut in Wien. 32. 1930.
5. Der Einfluss labyrinthárer und kortikaler Reizung auf
die Augenstellung nach Durchschneidung des hinteren Lángsbundels. Arbeiten aus dem neurologischen Institut in Wien 32.
köt. 1930. E. A. Spiegellel együttes munka.
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Dr. Joó BÉLA tanársegéd:
1. Therapiás kísérletek kobalttal. Sajtó alatt az Orvosi
Hetilapban. Előadás az Egyetembarátok Egyesülete Orvosi
Szakosztályának 1931. évi május 13-iki ülésén.
2. Beszámíthatóság és jogi cselekvőképesség kérdése lázzal kezelt paralyticüsoknál. Előadás ugyanott 1931. május
28-án.
3. Untersuchungen über die Leberfunktion im chronischen
Stádium der Encephalitis Epidemica. Med. Klin. 1931. 10. sz. ,
Dr. ÁBRAHÁM ISTVÁN gyakornok:
1. Familiáris progressiv izomdystrophia két esete. Bemm
tatás a szegedi Egyetembarátok Egyesülete Orvosi Szakosztályának 1931. május 1-i ülésén. .
Belgyógyászati

klinika.

Dr. PURJESZ BÉLA C. rk. tanár:
1. Sportárztliche Untersuchungén. Dr. Csinády J. és v.
dr; v. Rosztóczy E.-vel. Arbeátsphysiologie 3. Bd. 7. H.
2. A plexus chorioideus a liquor cerebrospinalis kiválasztásában. Dr. Dancz Márta és dr. Horváth Klárával. Gyógyászat, 1930. 38—39. sz.
3. Die Rolle des Plexus chorioideus bei der Ausscheidung
des Liquor cerebrospinalis. Dr. Dancz Márta és dr. Horváth
Klárával. Monatschrift f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. LXXVII.
1930.
4. Üj elkülönítő kórisméi eljárás a vérsavóban. Dr. Dávid
Lajossal. Orvosi Hetilap 1931. 22. sz.
5. Eine neue differentialdiagnostische Blutserumreaction.
Dr. Dávid Lajossal. Zeitschr. í. Klin. Med.
6. Zur Frage des Fiebers bei blutenden Magén u. Duodenalgeschwüren u. bei Blutverlust. Wien. Archiv. f. Inn. Med.
Bd. XXI.
'
7. A cardialis dyspnoékról és azok gyógykezeléséről. Továbbképző előadás Balatonfüreden 1931. május 15-én.
8. A szegedi belgyógyászati klinika gyomor és patkóbél
fekélyes anyagán 1922. óta szerzett tapasztalatok. Előadás a
M. o. n. ülésén Budapesten, 1931. június 3-án.
' 9. Az épekőbántalommal- kapcsolatos vizsgálatok. I. Kutyák epehólyagjába varrt emberi ' epekövek sorsáról. Sajtó
alatt.
. . . . .
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10. Nekrolog Professor Jancsóról. Gyógyászat, 1930. 29.
11. Nekrolog Professor Jancsóról. Budapesti Orvosi Újság, 1930. 30. sz.
.. Dr. ENGEL R U D O L F magántanár, tanársegéd:
1. A I'I. nemzetközi malária kongresszusról. Szakülési előadás, 1930. október.
2. A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikájának és tanszékének története. 1872—1930.
Acta scient. Tom. V. 1930.
3. Die Geschichte der :Med. (Klinik. der Königlichen Ferencz József Universitát. 1872—1930. Acta scient. Tom. V.
Dr. BERKESSY L Á S Z L Ó tanársegéd:
. .
1. összefoglaló ismertetés a Febris undulans Bangról. Erdélyi Orvosi Szemle, 1930. október.
2. A kora tavaszi váltólázas fertőzések keletkezéséről.
Budapesti Orvosi Újság 1931.
Dr. vitéz VARGA L A J O S tanársegéd:
1. Diagnostizált polypus ventriculi esete. Magyar Röntgen
Közlöny 1930. február 12.
2. Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung der
Leber-Milz-Magenextracte an Ratten nach Milzexstirpation.
Zeitschr. f. klin. Med. 1931. 110. B. fi. 1—2.
. 3. Lehet-e léptelen Bartonella anaemiás patkányokat a
különböző szervek (máj, lép, gyomorkivonatok) hatáserősségénék vizsgálatára felhasználni. Gyógyászat, 1931. 13.
4. Röntgennel besugárzott máj, lép, gyomorkivonatok hatásának vizsgálata léptelenített patkányokon. Gyógyászat,
1930. 30.
5. Adatok a leukaemia sugaras kezeléséhez. Budapesti
Orvosi Újság, 1930. 26.
6. Beitráge zur Strahlenbehandlung der Leukaemia. Dr.
Kovács Kálmán. Therapte d. Gegenwart, 1930. No. 9.
Dr. HORVÁTH KLÁRA gyakornok:
1.A plexus chorioideus szerepe a liquor cerebrospinalis
kiválasztásában. Dr. Purjesz Béla és dr. Dancz Mártával.
Gyógyászat, 1930. 38—39.
2. Die Rolle des Plexus chorioideus bei der Ausscheidung
des Liquor cerebrospinalis. Dr. Purjesz Béla és dr. Dancz Mártával. Monatschr. f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. LXXII. 1930. •
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3. A vérlemezkék számának jelentősége a typhus abd. lefolyása alatt. Gyógyászat, 1930. 15.
Dr. L A J O S SÁNDOR gyakornok:
1. A vér tejsav és cholesterin tartalma a vörös vértestek
sülyedési sebessége carcinomás betegeknéls azok klinikai értéke. Szakosztályi előadás- 1931. ápr. 23.
Dr. B. SIMON IRÉN gyakornok:
1. A reticuloendothelialis ajjparatus szerepe a kísérletes
endocarditis keletkezésében. Dr. Weinmann Máriával. Gyógyászat 1931. 15.
Dr. WEINMANN MÁRIA gyakornok:
1. Lépfenés . megbetegedések. Budapesti Orvosi Újság,
1930.36.
2. A reticuloendothelialis apparatus szerepe a kísérletes
endocarditis keletkezésében. Dr. iB. Simon Irénnel. Gyógyászat,
1930. 15.
Gyermekgyógyászati

klinika.

Dr. W A L T N E R KÁROLY magántanár, adjünctus:
" 1. A. táplálék Ca- és P-tartalmának jelentősége. Magyar
Orvosi Archívum. 1930. 276.
2. Merkwürdige Fálle. Monatschr. f. Kinderheilk.:' 1930.
,:A7, 352.
3. A magyar ergosterinkészitmények értéke. Orvosi Hetilap 1930. szept. 951.
4. A szegedi gyermekklinika tuberculosistherapiája. Magyar Tüdőbeteggondozó és Gyógyintézeti Orvosok Egyesület.
II. nagygyűlési munk. 1930.
5. A gyermekkori asthma. Orvosi Hetilap gyakorlati kérdések 1930. okt. 173.
6. Therapeutische Versuche mit Kobalt. Acta Paediatrica
Stockholm. Supplementband 1930.
7. A gyermekkori rheumás megbetegedések jelentősége és
megelőzése. Orvosképzés 1930. 514.
8. A csecsemő- és gyermek táplálása és fejlődésének fontosabb adatai. Dr. Issekutz-f. Gyógyszerrendelés 2o3. 1931.
9. Hogyan alkalmazzuk az .almadiaetát hastnenés kezelésénél? Orvosi Hetilap gyakorlati kérdései 1931. júl. 107.
10. A vérhas , szerepe a csecsemőhalálozásnál. Szakosztályi előadás 1931. május 7.
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11. Klinikai-megfigyelések dysenteriánál. Előadás a Magyar Oyermekorvostársaság VI. nagygyűlésén, Bpest, 1931.
jún. 2.
Dr. W. MOGÁN KLÁRA gyakornok:
1. A besugárzott ergosterin hatásának tartama. Előadás
' a Magyar Gyermekorvos Társaság VI. nagygyűlésén, Budapest, 1931. június 3.
Dr. ÜRMÖSSY ERZSÉBET gyakornok:
1. A gyermekkori tuberculosis vérképe. Magyar Tüdőbeteggondozó és Gyógyintézeti Orvosok Egyes. II. Nagygyűlési Munk. 1930.
Dr. LISZKA IRÉN gyakornok;
1. Natr.-hydrocarb.-tal kezelt tetanus-eset. Bemutatás az
orvosi szakosztályban Szeged, 1930. december 18.
Dr. T Ó T H JÁNOS gyakornok:
1. Dysenteriához szövődött nagyfokú anaemia esete. Bemutatás az orvosi szakosztályban 1930. december 11.
Dr. MAGYAR KÁROLY gyakornok:
1. A vércukor vese-küszöbértéke gyermekkorban. Előadás a Magyar Gyermekorvos Társaság VI. nagygyűlésén,
Budapest, 1931. június 2. (Magyar Orvosi Archívum. Megjelenés alatt.)
Dr. VARGA T I B O R gyakornok:
1. Antagosannal kezelt furunculosis esetek. Szakosztályi
előadás Szeged, 1931. február 5.
Gyógyszertár.

Dr. DÁVID L A J O S C. rk. tanár:
1. Daten zur Bestimmung des Morphiumgehaltes und seiner Práparaten.- Dr. Nóvák Istvánnal.
2. Über eine neue Methode zur Bestimmung von Morphin.
I. Mitteilung.
3. Über eine neue Morphinbestimmung. II. Mitteilung.
4. Ujabb elkülönítő kórisméi eljárás a vérsavóban. Dr.
Purjesz Bélával. (Ugyanaz német nyelven is.)
5. Phytochemia. Továbbképző előadás.
F L I E G J Ó Z S E F és HEGEDŰS ENDRE gyakornokok:
1. A különböző Ipecacuan'ha értékmeghatározó módszerek
összehasonlítása.
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Gyógyszertani

intézet.

Dr. ISSEKUTZ B É L A ny. r. tanár:
1. Gyógyszerrendelés. (Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása.)
2. A Szegedi Gyógyszertani Intézet leírása. (Gyógyszertud. Társ. Értesítőié.)
-. 3. Papaverin typusú alkaloidák potentiometricus titrálása.
(Gyógyszerésztud. Társ. Értesítője.)
4. Syntheticus papaverin származékok hatása. (Orvosi
Hetilap.)
Dr. TUKATS SÁNDOR adjunctus:
1. Az. arany mennyileges meghatározása vérben. (Megjelenik a Gyógyszerésztud. Társ. Értesítőjében.)
2. Szén adsorptios vizsgálatok. Megjelenik az- Orvosi
Hetilapban.)
Dr. JANCSÓ MIKLÓS tanársegéd:
1. Umschlag und Peptisation metachromatischer Farbstoffe an Grenzfláchen. (Kolloidchemische Beihefte 32. 144.
1930.) 2. Pharmakologische Beeinflussung des Retikuloendothels; zugleich ein Beitrag zu den Beziehungen zwischen Blutgerinnung und Speicherung. (Klin. Wochenschrift 1931.)
3. Photobiologische Studien in der Chemotherapie. I.
Lichtempfindliche Trypanosomen in Trypaflavinbehandelten
Tieren. (Zentralblatt f. Bakt. Szept. Heft.)
4. Photobiologische Studien in der Chemotherapie. II.
Photodynamisches und therapeutisches Interferenzphánomen
bei der Experimentellen Naganeinfektion. (Zentralblatt f. Bakt.
1931. Szept. Heft.)
.
•
5. Photobiologiasche Studien in der Chemotherapie. III.
Therapeutische und photodynamische Festigung von Trypanosoma brucei. (Zentralbl. f. Bakt. 1931. Okt. Heft.)
6. Immunbiologische Veránderung der Spirochaeta paliida
und ihre Bedeutung für den chronischen Infektionsverlauf. (Klinische Wochenschrift No. 3. 105. 1931.) H. Kroóval együtt.
7. Immunbiologische Veránderung der Spirochaeta paliida. (Berliner mikrobiol. Oesellschaft. Sitzg. 1930. XII. 15. Zentralbl. f. Bakt. Ref. 101. 42. 1931. H. Kroóval együtt.)
8. Die Bedeutung des Retikuloendothels bei Immunitát und

124

Chemotherapie. Der chemoterapische
(Zeitschrift f. Hygiene 1931. Juni. Heft.)

Abteilungsvorgang.

Dr. DIRNER ZOLTÁN tanársegéd:
1. A phenol fehérjekicsapó hatásának mechanismusa.
Dr. NYÁRY ANDRÁS gyakornok:
1. Digitális anyagok bélhuzamból való felszívódása. (Megjelenik Arch. f. exp. Path. u. Pharmak.)
2. A digitális anyagok felszívódásról. (Előadás a Magyar
Élettani Társ. 1931. április havi tihanyi ülésén.)
3.
A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban:
Dr. CSENGERY JÁNOS nyug. egy. ny. r. tanár:
1. Vergilius a magyar irodalomban. Felolvasás a M. Tud.
Akadémia Vergilius-ünnepén 1930. okt. 7.
2.. Vergilius a magyar költészetben. (Az előbbinek nagyobb részlete.) Irodalomtörténeti Közlemények. 1931. I. és II.
füzet.
3. Vergilius: Dido szerelme. (Az Aeneis IV. éneke). Felolvasta a Kisfaludy-társaságnak 1931. április havi ülésén.
4. Vergilius Aeneise. Magyarul tolmácsolta C s . J .
Dr, DÉZSI L A J O S ny. r. tanár:
1. Salamon királynak az Dávid király fiának .Markalffal
való tréfabeszédeknek rövid könyve. Budapest, 1930. 8° 49; 1.
2: Négyesy László és XVI—XVII. századi irodalmunk. Az
„Emlékkönyv Négyesy László hetvenedik születésnapja alkalmából. Közrebocsátja a M. Irodalomtört. Társaság (Bp. 1931.)"
c. műben.
3. Világirodalmi Lexikon (külföldi irodalom). Szaktudósok közreműködésével szerkesztette dr. Dézsi Lajos. I. kötet.
A-Ecrevisse. Budapest, 1930. (Studium) VIII.; 568 lap.
Dr. ERDÉLYI LÁSZLÓ ny. r. tanár:
1.'Magyar történelem új rendszerben. Budapest, Franklin
Társulat nyomása. 1931. 197 1. A szerző kiadása.
2. A királyéilenes népizgatás történeti tévedései. Szeged,
Prometheus-nyomda. 1931. 15 1. A szerző kiadása:
3. Az ezeréves magyar alkotmány.' Szeged.' Acta. Universitatis. Nyelvtört, osztály. IV : 1. 1931. '28 I.
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4. Hóman-Szekfű magy. tört. II. V. köt. ismertetése: Pannonhalmi Szemle, 1931. 140—148 1.
5. Egyházi vagyon. Kath. Lexikon- 1931.
málnási BARTÓK GYÖRGY ny. r. tanár:
1. A tudattalan problémája. (Budapesti Szemle 1930. júliusi füzetében. 58—93. lapokon).
2. Kant ethikája és a német ideálizmus erkölcsbölcselete.
M. Tud. Akadémia kiadása. 335 lap. 1930. Budapest.
3. Szellem és élet. (Protestáns Szemle. 1930. dec. füzetében).
4. Mint a Gutenberg Nagy Lexikoná-nak munkatársa több
bölcseleti címszót írt a Lexikon II—VI. kötetében.
Dr. HORGER ANTÁL ny. r. tanár:
1. A magyar igeragozás története. Szeged, 1931. 158 oldal. (Acta litterarum ac scientiarum reg. Universitátis Hung.
Francisco-Josephinae. Sectio: Philologico-historica.
Dr. MÉSZÖLY GEDEON ny. r. tanár:
1. A cserény szó eredete. (Népünk és Nyelvünk II : 157.)
2. Mutatvány az Ó-magyar Mária-siralóm magyarázatából (U. o. II : 277.) .
3. Mátyási József és Kalászkaparék-ja. (U. o. III : 81.)
4. A személy szó ragos eredetéről. (Magyar Nyelv
XXVII : 20.)
~
Dr. HUSZTI JÓZSEF ny. r. tanár:
1. Janus Pannonius, Pécs, 1931. A Janus Pannonius-Társaság kiadása.
.
2. Le lettere di Giorgio Valagussa a Grano Paunonio.
(Római Tört. Intézet évkönyve 1931.).
3. La poesia di Piattino Piatti Sopra Giano Pannonio.
(U. ott.)
4. Die klassische Philologie in Ungarh. 1931.
5. A Magyar Tud. Akadémia és a klasszika filológia.
Széphalom 1931.
6. Szerkesztette: Acta litterarum ac scientiarum reg. Universitátis Hung. Francisco-Josephinae. Sectio: PhilologicoHistorica és Bibi. Discipulorum c. sorozatot.
Dr. BUDAY Á R P Á D ny. r. tanár:
1. Szerkesztette a Dolgozatok a m. kir. Ferencz JózsefTudományegyetem archaeologiai intézetéből c. folyóirat VI.
évfolyamát.
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Tanulmányok

és

2. Ujabb adatok rómaikori lovasábrázolásaink problémáihoz. — Neuere Daten zu den Problemen der röm. Reiterdarstellungen. Dolgozatok — Arbeiten — Trauvaux, VI. (1930.) 1—
48 lap.
3. Az ókori „modern" város. Előadás a Magyar Mérnökés Építészegylet szegedi szakosztályában, 1930. XII. 19. Megjelent: Szegedi Szemle IV. (1931.) 1—3. számaiban.
4.' Az. Erdélyi Múzeumegyesület létkérdései. Magyar
Szemle X, köt. 1. sz.
5. Dacia Superior egyeteme. Jancsó Benedek Emlékkönyv, 258—276. lap.
6. Erdély és a Regát. Széphalom, 1931. évf. 3—4. sz.
Könyvismertetések,

alkalmi

cikkek:

7. Oroszlán Zoltán, Az Orsz. Szépművészeti Múzeum antik terrakotta gyűjteménye. Prot. Szemle, 39. évf. 7. sz.
8. Ghibu Onisifor, Universitatea Daciei Superioare. U. o.
40. évf. 2. sz.
9. A márciusi eszmék, ünnepi beszéd a Bethlen Gáborkörben. Megj. Egyházi Hiradó, X. évf 12. sz.
10. Egyház és iskola. Előadás a ref. belmissiói gyűlésen.
1931. VI. 4. Megj. U. o.
Tudományos

előadások:

11. Művészi szabadság és szolgaság. Előadás a Munkácsycéh és a Szegedi Fészekklub matinéján, 1930. okt. 19.
12. Halotti lakoma-ábrázolások jelentése rómaikori síremlékeinken. Előadás az E. B. E. bölcs.-szakosztályában. 1930.
nov. 12.
13. Hírlapi

cikkek

a Szegedi

Naplóban.

Dr. IMRE SÁNDOR ny. r. tanár:
1. A tehetség sorsa és a társadalom. A közösség hatása
a tehetség fejlődésére és érvényesülésére. Tehetségproblémák,
Budapest, 1930. 167—181 1.
2. A család és az iskola. Kisdednevelés, 1930. dec.
3. A szülői értekezletek. Kisdednevelés, 1931. jan.
4. Széchenyi az ifjúság neveléséről. Pestvármegyei Népművelés, 1931. febr.
5. A családi élet törvényei. Ugyanott, 1931. március.
6. A mindennapi élet erkölcsi követelményei. Ugyanott,
1931. április.
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7. Megemlékezés Nagy Lászlóról a. szegedi egyetemen.
Kisdednevelés, 1931. április. •
8. Hány éves a szegedi egyetem? Magyar Szemle, 1931.
május.
9. A családi nevelés főkérdései. Bevezetés a szülői gondolkodásba. Második kiadás. Budapest, (1931.) Studium, 8°
164 1.
10. Ismertetés: Böhm Károly ifjúkori önéletrajza. Kiadta:
Joó Tibor. Társadalomtudomány, 1931.
11. Társszerkesztője volt az ACTA stb. filozófiai részének; megjelent egy füzet!
Í)r. ZOLNAI B É L A ny. r. tanár:
1. Mikes Kelemen. Fejezet az irodalmi gondolat történetéből. Budapest, 1930. 63 1.
2. Cikkek a Széphalom c. folyóiratban.
3. Szerkesztés a) Széphalom IV. és V. évf.; b) Études
Francaises 3. és 4. sz.
Dr. SOLYMOSSY SÁNDOR ny. r. tanár;
1. Munkácsi Bernát. (Ethnogr. 1930.)
2. ösi fejfaformák népünknél. (U. o.)
3. A honfoglalás előtti magyarság ethnikumához. (Munkácsi Emlékkönyv 1930.)
4. A karácsonyfa története. (Napkelet 1930.)
5. A 80-as évek egyetemi élete Pesten. (Napkelet, 1931.)
6. Ungarische Ethnographie (Magyary Zoltán könyvében: Die Wissenschaftspolitik in Ungarn, 1931.)
7. A magyarság faji összetétele. (Székfoglaló előadás a
Dugonics-Társaságban, 1931. ápr. 19.)
8. Ugrische Elemente im ungarischen Volkstum. (A finnugor Közművelődési kongresszus' kötetében: „Fenno-Ugrica".
Bpest, 1931.)
9. Egy magyar mesetypus nemzetközi változatai (Ethnogr. 1931.)
10. Szerkesztette a Magy. Néprajzi Társaság folyóiratát:
az „Ethnographia-Népélet"-et 1930-ban.
11. Népmeséink sárkányalakja. .(Felolvasás a M. Tud.
Akadémián 1931. márc. 30.)
Dr. VÁRKONYI HILDEBRAND ny. r. tanár:
1. A Magyar Pedagógiai Lexikon számára írt 130 cikket
(szerk. Kemény Ferenc).
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D r . SÍK SÁNDOR n'y. r. t a n á r :

1. Végezte (Harmat Arthurral és Kodály Zoltánnal közösen) a régi magyar katholikus egyházi énekkincsnek összegyűjtését és mai használatra való alkalmazását. A. mű „Szent
vagy Uram!" címen a kath. püspöki kar megbízásából az Orsz.
Kath. Kántoregyesület és az Orsz. Cecilia-Egyesület kiadásában sajtó alatt van.
2. Négyesy László és XX. századi irodalmunk címen tanulmányt írt a Magy. írod. tört. Társ. Négyesy-emlékkönyvébe.
3. Irodalmi tárgyú előadásokat és felolvasásokat tartott
a Kisfaludy-Társaság miskolci gyűlésén, Győrben, Kőszegen,
Makón, a Pázmány-Egyesület budapesti díszgyűlésén, az Orsz.
Kath. Diákkongresszuson; egyéb tárgyú előadásokat a budapesti Öregcserkész-kongresszuson, több szegedi és budapesti ifjúsági szervezetben; szentbeszédeket és elmélkedéseket
a Szegedi Piarista Diákszövetségben, a szegedi Sz. Imre-kollégiumban, Debrecenben, a Rádióban, a szegedi Sz. Imre-ünnepségen.
.4. Sz. István c. tragédiáját bemutatta a Szegedi Városi
Színház, 1931. októberében.
5. Advent c. emberi hangra írt óratóriumát egy 160 tagú
szavalókórus a Palesztrina-kórus 'közreműködésével 1930. decemberéhen a budapesti Operaházban, 1931. márciusában pedig a budapesti Városi Színházban adta elő.
6. A boldog ember inge című verses mesedrámáját a Sz.
István Társulat 1930. karácsonyán adta ki díszes kiadásban.
•* 7; Kisebb cikkei és költeményei jelentek meg a következő
folyóiratokban: Kath. Szemle, Élet, Napkelet, Erdélyi Helicon,
Pásztortűz, Nemzeti Újság, Fiatal Magyarság.
Dri M E S T E R JÁNOS ny. rk. tanár:
1.. „Volkelt János" cikk az Athenaeum 1930. évf. 183—
190. 1.
'
2.-Három nagyobb könyvbírálat az Athenaeum 1931. évf.
1. számában.
3. A Katholikus Lexikon I. k.-ben megjelent 680 sor,
melyből nagyobb cikkek: Bacon, Rogérius, Bacon Verulami,
Buddha, Buddhizmus és kereszténység. Brahmanizmus.
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Dr. MÁLYUSZ ELEMÉR n y . r k . tanár:
a) Tanári kinevezés előtt;.
I. önállóan megjelent munkák:
1. Turóc megye kialakulása. 1922. XII. + 196. 1. Kivonatai: Ungarisc'he Jahrbücher. 1921. 298—312. 1. (Die Enstehung
des Komitates Turóc) és Revue des études hongroises. 1924.
18—30. 1. (La formation d'un comitat dans la Hongrie historique.)
2. Sándor Lipót főherceg nádor iratai. 1926. XII. + 939. 1.
Részletek belőle: Protestáns Szemle 1926. 215—27. 1. (A köznemesség küzdelme a társadalmi vezetőszerepért 1790-ben) és
Napkelet 1926. 489—506. 1. (Martinovics és társai.)
II. Folyóirat-cikkek:
1. Turócmegye vámhelyei és forgalma a középkorban.
Századok 1919. 34—56. 1.
2. A reformkor nemzedéke. Századok 1923. 1.7—75. 1.
3. Toldy Miklós Olaszországban. Irodalomtörténet. 1923.
17—23. 1.; A Toldi-monda történeti alapja. Hadtörténeti Közlemények' 1924. 3—32.
4. Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar
levelei (1531—1549.) I—VIII. közlemény. Levéltári Közlemények 1923. 126^49., 287—309. 1.; 1924. 55—69. 1.; 1925. 68—85.
1.; 1926, 94—129.; 1927. 83—103. 1.; 1928: 66—86. 1.; 1929.
231—77. 1.
5. A helytörténeti kutatás feladatai. Századok 1924. 538—
66. 1.

6. Városi kiváltságlevél-e az 1257-i turóci privilégium?
Századok. 1924. 824—26. 1.
7. A nyíregyházai centennáriumhoz. Társadalomtudomány. 1924. 22—4. 1.
8. A szlavóniai és horvátországi pálos-kolostorok oklevelei az Orsz. Levéltárban. I—IV. közlemény. Levéltári Közlemények 1925. 100—191. 1.; 1927. 136—209. 1.; 1928. 87—203. I.;
1929. 278—311. 1.
9. II. Lajos király levelei a herceg Batthány-család körmendi levéltárában. (1536.) Levéltári Közlemények. 1926. 80—
93. I.
10. Toldy Miklós. Hadtörténeti Közlemények. 1926.
225—8. 1.
11. Az 1514. évi jobbágyháború okai. Társadalomtudomány 1926. 373—80. 1.
10

130

12. Polgárságunk részvétele a középkori országgyűléseken. Protestáns Szemle. 1927. 142—6. 1.
13. Qeschichte des Bürgertums in Ungarn. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 1927. (XX.)
356—407. 1.
14. Kossuth működésének társadalomtörténeti háttere.
Napkelet. 1928. I. 166—83. 1.
15. Értelmiségünk és a neonacionalizmus. Napkelet. 1928.
I. 291—5. 1. •
16. Milyen történelemre tanítanak hírlapjaink ? Magyar
Szemle. 1929. (V.) 267—70. 1.
17. Falutörténet. Magyar Szemle. 1929. (VI.) 174—9. 1.
18. Történeti regények történelem nélkül. Magyar Szemle.
1930. (VIII.) 255—61. 1.
III. Bírálatok:
1. Iványi B.: Pro Hungaria Superiore. Századok. 1919.
171-4. 1.
2. Szabó E.: Társadalmi és pártharcok a 48—49-es magyar forradalomban. U. a. 1922. 410—17. 1.
3. H. Schlitter: Versaumte Qelegenheiten. U. a. 1922.
417—20. 1.
4. Házi J.: Sopron sz. k. város története. U. a. 1922. 563—
. 8. 1. és 1925. 279—82. 1.
5. 'Fraknói V,: Martinovics élete. U. a. 1922. 569—75. 1.
6. Nagy Gy.: Anjóukori okmánytár. VII. !k. Levéltári Közlemények. 1923. 200—212. 1.
7. Domanovszky S.: A szepesi városok árúmegállító joga.
Budapesti Szemle. 1924. 156—60. 1.
8. Tragor I.: Vác utcái és terei. Századok. 1924. 777—
86. 1.

9. Asztalos M.: A pozsonymegyei Réte református egyházának feljegyzési és kereszte'lési könyve. Protestáns Szemle. 1925. 29—32. 1.
10. Gr. Tisza István összes munkái. U. a. 1925. 260—4. 1.
és 1927. 107—112. 1.
11. Domanovszky S.: József nádor iratai I. U. á. 1925.
728—35. 1. és Hadtörténeti Közlemények. 1925. 550—3. i.
12. Horváth Ö.: Bredeczky Sámuel élete. Századok. 1925.
405—8. 1.
13. Dékány I.: A történettudomány módszertana. U. a.
1927. 58—62. 1.
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14. Gárdonyi A.: A történelmi segédtudományok története. U. a. 1927. 306—8. 1.
15. Kristóffy J.: Magyarország kálváriája. Napkelet. 1927.
619—22. 1.
16. Purébl Gy.: Szemelvények Magyarország városainak történeti feljegyzéseiből. Századok. 1929. 170—3. 1.
b) Tanári kinevezése után:
1. A vörös emigráció. Napkelet. 1931. cikksorozat. Ugyanaz németül: Sturm auf Ungarn. Volkskommissáre und Genossen im Auslande. München. 1931. 295. 1.
2. Az 1498. évi 41. törvénycikk. Századok. 1930. 809—
839. 1.
3. A szlavóniai és horvátországi középkori páloskolostorok oklevelei az Orsz. Levéltárban. V. közi. Levéltári Közlemények. 19.30. 65—111. 1. •
4. Irányelvek a magyar történelem tanulmányozásánál.
Széphalom. 1930.
5. Wertheimer Ede. Századok. 1930. 927—9. I. .
6. Mathias Corvinus. — Széchenyi. (Rohden—Ostrogorsky: Menschen, die Geschichte machten. II. 187—91. 1. III.
182—6. 1.)
7. A népiség története. (Hóman -B.: A magyar történetírás új útjai 1931.) 237—68. 1.
Ismertetés:
8. W. Goetz: Propylaen-Weltgeschichte. VI. Századok.
1930. 784—8. 1.
Dr. M A R Ó T KÁROLY C. ny. rk. tanár:
1. Szemelvények Homeros Iliasából, bev. és magy. (társszerzővel), Budapest, Szent István Társ. kiad. (Bibi. Discip. 2.)
1930. XXVIII. + 201 lap.
2. A görög föld istenei. (Széphalom 1930. 284—291. 1.)
3. A mi ideáljaink. (Egy. Phil. Közlöny 1930. 199—202. 1.)
4. Petőfi és Tacitus? (Irodalomtörténet 1930. 165. 1.)
5. Egy műfogás Arany Jánosnál. (Irodalomtörténeti Közlemények. 1931. 61—63. 1.)
6. A lélekfogaloim kérdése. (Ethnographia, 1931- 2. szám.)
Ismertetések:

7. Th. W. Danzel : Gefüge und Fundamente der Kultur
9»
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sfb. és Symbole, Damonen und heilige Türme 1930. (Ethnographia 1930. 219—220. 1.)
8. E. Drerup: Die Schulaussprache des Griechischen stb.
I. 1930. (Egyet. Phil. Közlöny 1930. 236—7. 1.)
9. Irta a görög irodalomtörténeti cikkek túlnyomó részét
a Dézsi-féle Világirodalmi Lexikon I. kötetébe, 1930. (Studium.)
Dr. BANNER JÁNOS C. ny. rk; tanár:
1. A kopáncsi neolithkori telep. (Dolgozatok 1930.)
2. Die neolithische Ansiedelung von Kökénydomb.
(Ugyanott.)
3. A tiszai kultúra két ismeretlen lelőhelyéről. (ArchaeoIogiai Értesítő 1930.)
4. Beitráge zur Wohnungsfrage der Theisskultur. (Prehistorische Zeitschrift. Berlin, 1930.)
5. Ornamentierte Hausverzierungen im Neolithikum.
(Ipek. Köln, 1930.)
6. Die steinzeitlichen Klappern von Gleinitz und KopáncsKökénydomb. (Altschlesien. Breslau, 1930.)
• 7. Mongol fejedelmeik sirkamráibari. (Szegcdi Napló.
1931.. V, 31.)
' , . ' . •
8. Benda László: A magyar Alföld őstörténete II. rész
kritikája. (Dolgozatok 1930.)
10. Robicsek: A magyarországi diák tűzoltóságokról, különös tekintettel a debreceni ref. kollégium diáktűzoltóságára.
(Népünk és Nyelvünk-1930.) .
.
.
Dr. SZABÓ LÁSZLÓ c.,rk. tanár:
.'
1. Régi szegedi családok. A „Délmagyarország" kiadása.
Az I. és Ií. kötet sajtó alatt.
Dr. SCHILLING GÁBOR magántanár:
Könyvismertetések:

. 1. „Haushofer, Albrecht: Das deuts.che Siedlungsgebiet
im Ofener Bergland" című értekezés ismertetése. Földrajzi
Közlemények LVIII. k. 131—133. í. 1930.
2. Jankovich Marcell: Észak szigetei. Protestáns Szemle.
XL. évf. 336—37. I. 1931.
Dr. MISKOLCZY ISTVÁN magántanár:
1. „Le riforme degli Angioini ungheresi e Napoli" c. cikk
a Római Intézet évkönyvében jelenik meg. A cikk terjedelme
39 lap, 1931.-
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Dr. SZAKÁLL ZSIGMOND magántanár:
1. A kurucok és honvédek nyomdokain. (Szegedi Uj-.
Nemzedék Lapvállalat rt. nyomdája.)
2. A kereskedelmi szakoktatás Szászországban, (Különlenyomat a Kereskedelmi Szakoktatás 1930. évi 1—2. számából.)
3. A kereskedőképzés ötéves programmja a felsőkereskedelmi iskolában. (Megjelent az Omke közgazdasági hetilap
1930. karácsonyi számában.)
4. Előadás Dánia mezőgazdaságáról, iparáról és kereskedelméről és a 10 felvonásos dán kulturfilm bemutatása Egerben, Kecskeméten, Székesfehárvárt, Miskolcon, Budapesten,
Szegeden, Pécsett és Veszprémben.
5. Beszéd az ifjúsági tanulmányi versenyek fontosságáról az Orsz. Kereskedő és Iparos Szövetség dísztermében 1931.
május .11-én.
6. Megnyitó beszéd a kereskedelmi iskolát végzettek
nemzetközi kongresszusán.
Dr. VARGA SÁNDOR magántanár:
1. „Rickert Henrik filozófiája. A modern értékíilozófia
alapvetése" c.. Sajtó alatt.
Előadást

tartott:

2. „Az ismeretelmélet feladata és jelentősége" címen a
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti karán.
3. „Rickert filozófiájáról" címen a Magyar Filozófiai Társaságban. Megjelent: „Athenaeum" XVII. kötetének 1—3. füzetében.
Dr. HILLE ALFRÉD magántanár:
1. Páristól-Londonig és vissza. Aviatika 1931. április.
(21/. oldal.)
' 2. Az óceáni légiforgalom időjárási kérdései. Aviatika
1931. május. (3 oldal.)
Dr. KECSKEMÉTI ÁRMIN magántanár:' .
1. A Világirodalmi Lexikonnak az 1930/31. tanévben munkatársa volt.
Dr. BÁLINT ALAJOS tanársegéd:
1. Tompa Ferenc: A szalagdíszes agyagművesség kultúrája Magyarországon. (Dolgozatok, VI. évf.)
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2. Magyarország régészeti irodalma 1929-ben. (Dolgozatok VI.)
Dr. BÁLINT SÁNDOR díjt. gyakornok:
1. Szegedi problémák. (Népünk és Nyelvünk, 1930.)
2. Szegedvidéki babonás történetek. (Ethnographia 1930.)
3. Két alsótanyai nóta. Szeged. (Ethnographia 1930.)
. 4. 15 szegedi parasztnóta szövege és dallama. (Szegedi
Kis Kalendárium 1931.)
5. A modern magyar lélek útjai, (Az Egyetem Barátai
Egyesülete bölcsészeti szakosztályának 1931. március 18-iki
ülésén tartott előadás.)
6. Apró cikkek. (Népünk és Nyelvünk 1931. és Fiatal Magyarság 1931.)
Dr. W A G N E R RICHÁRD díjt. gyakornok:
1. Kecskeméti időjárás 1809—1814. „Az időjárás" XXXIV.
évf. (1930.) 169—172., 206—207., XXXV. évf. (1931.) 36.
2. A pilot-észlelések újabb kiértékelése. Kézirat.
• 3. A szegedi „gyárváros" és a szél. Kézirat.
4. A Magyar Alföld szélviszonyai. (Die Windverháltnisse
der Ungárischen Alföld.) A Szegedi Alföldkutató Bizottság
Könyvtára III. szakosztály 9. szám. Kiadatott: A Ferencz József-Tudományegyetem Barátai Egyesületének támogatásával.
1931. 35. oldal, 130 térkép. Német kivonat.
demonstrátor:
1. Benda László: A magyar Alföld őstörténete, I. rész
kritikája. (Dolgozatok, 1930.)
PÁRDUCZ MIHÁLY

4.
A mathematikai és természettudományi karban:
Általános

állattani

és összehasonlító

boncolástani

intézet.

Dr. GELEI J Ó Z S E F ny. r. tanár (és az intézet alkalmazottainak, munkatársainak irodalmi munkássága az 1930—31. tanév folyamán):
1. Kisebb ornithologiai tapasztalatok. Kócsag. 4. évf..1931.
2. Neue Artmerkmale von Polycladodes alba (Steinmann).
Mit 3 Figuren. Zool. Anz. Bd. 94.
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3. Üj Hármasbélű örvényféreg a magyar faunában. Eine
neue Triclade in der ungarlándischen Fauna. 5 szöv.-közti ábrával. Magyar Biologiai Kutatóintézet Munkái. Arbeiten d. Ung.
Biol. Forschungsinst. Vol. IV. 1931.
4. Neuere Beitráge zur Naturgeschichte des Dendrocoelides. Hankói (Gelei). Mit 12 Textabb. Arbeiten d. Ung. Biol.
Forschungsinst. Vol. IV. 1931. S. 14—26.
5. Zur Frage der spritzenden Malermuscheln. Natúr und
Museum. Bd. 61. 1931.
6. Üjabb haladások a Véglények idegrendszerének feltárásában'. Az Akadémiához benyújtva.
7. Warum die Malermuscheln spritzen? Biol. ZentralbJ.
1932. Bd. 52.
8. Geiei-Horváth: Eine . nasse Silber- bzw. Goldmethode
für die Herstellung der reizleiíenden Elemente bei den Ziliaten.
Mit 13 Abbild. Zeitschr. f. Mikroskopie. Bd. 48. 1931. S. 9—29^
9. Gelei-Horváth: Die Bewegungs- und reizleitenden Elemente bei Glaucoma und Colpidium, bearbeitet mit der Sublimat-Silbermethodé. Mit 16 Textabb. Arbeiten d. Ung. Biol. Forschungsinst. Vol. IV. 1931. S. 40—58.
10. A Paramecium subpellicularis és intraplasmatikus
idegrendszerének kapcsolata. Az Egyetemi Barátok Egyesülete 1930. okt. 1-én tartott szakülési előadás.
11. A relátorok jelentősége a Csillós Véglények idegrendszerében. Ugyanott 1931. márc. Ll-én tartott szakülési előadás.
12. Az Egyetemi Barátok Egyesületének Hedwig-emlékünnepe. Szegedi Uj Nemzedék 1930.
13. Telepítsünk-e mókust az újszegedi parkba? Szegedi
Uj Nemzedék 1931. febr. 6-i számában.
14. Veszedelmes bogarak a szegedvidéki homoki szőlőkön. Délmagyarország 1931. ápr. 29-i számában és a Szegedi
Napló 1931. ápr. 29-i számában.
Dr. GELEI J Ó Z S E F vezetése alatt készültek:
Dr. MÁTYÁS JENŐ magántanár, adjunctus:
1. Mátyás-Stiller: Die nahere Verwandschaft der Anthropoiden und anderer Sáugetierordnungen. A XI. nemzetközi
zool. congr. kiadv. Padova, 1931.
2. Mátyás-Szabó: Az Ember és Anthropoidok közelebbi
rokonsági viszonylata nagyítós csontszerkezeti vizsgálatok
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alapján, tekintettel a Carnivorák és Ungulaták csontszerkezetére is. Zeitschr. f. d. ges. Anat. Heidelberg, 1931.
díjas gyakornok:
1. Szeged vidékének Myriopodái. Die Myriopoden der
Umgebung von Szeged. Acta Biol. Tom. 2. (4.), 1931.
HORVÁTH P É T E R díjt. gyakornok:
1. Sublimat-Toluidin'blau für Cilienfárbung. Zeitschr. f.
wiss. Mikrosk. Bd. 47. 1930. S. 463—465. •
2. Gelei-Horváth: lásd 'fent.
3. Gelei-Horváth: lásd fent.
STILLER JOLÁN tanárjelölt:
1. Bemerkung zu Prof. Schwarzewszky's Baikalprotistenfauna. Arch. f. Protistenk. 1931.
2. Uber Kolonienbildung bei Rhabdostyla ovum Kent,
Acta Biol. Tom. 2. (4.), 1931.
3. Die Peritrichen Iníusorien von Tihany und Umgebung.
Arbeiten d. Ung. Biol. Forschunsinstitutes, Vol. IV. 1931.
4. Tihany környéki Peritrichusok, különös tekintettel az
ökologiai viszonyokra. Állattani Közi. 28. köt. 1931.
5. Mátyás-Stiller: lásd • fent.
NEDBÁL M. ELFRIDA tanárjelölt:
1. Strukturverschiedenheiten in der diaphysen der karpalen und tarsalen Knochen bei zwei Flugtieren: Ardea cinerea
und Pteropus neohibernicus. A XI. nemzetközi zool. congr.
kiadv. Padova, 1931.
Dr. FERENCZI SÁNDOR oki. középiskolai tanár:
1. A madarak öregkortól eltérő tollszínezete atavisztikus
jelenség-e, avagy a környezet hatásának tulajdonítandó? Ist
die jugendliche Federfarbe der Vögel als eine atavistische oder
als eine oikologische Erscheinung aufzufassen? 4 avigeografiai
térképpel, 2 fényképpel és 2 színes melléklettel. Doktori értekezés. Szeged, 1931.
Dr. VARGA L A J O S magántanár:
SZABÓ MIHÁLY

Irodalmi

mimkásság:

1. Az erdőtalaj protózoafaunája. Önállóan írt fejezet a
Vági-Fehér: „A talajtan elemei" c. kézikönyvben.
2. Tüskésférgecs'kék (Kinorhyncha), Sörtésállatkák (Gastrotricha) és Kerekesférgek (Rotatoria). Fejezetek az új magyar Brehm 17. kötetében.
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3. Interessante Formationen von Potamogeton pectinatus
im Fertö-See. Intrenationale Revue der ges. Hydrobiol. u.
Hydrogr. 1931.
4. Bolyongások a Jeges-tenger mellékén. Tanulmányúti
élmények. A m. kir. Rákóczi Ferenc reálisk. nevelőint. Értesítője. 1930—31. tanév, p. 1—27.
5. A Lappföld fjordjai között. Magyarság, 1930. é. dec..
25. száma.
6. A finnek gőzfürdőháza. Földgömb, 1931. é. II. évf. 5. sz.,
p. 175—178.
7. Elf Wochen unter Nordeuropas Nomádén, ödenburger
Zeitung, 1930. é. dec. 24. sz. •
8. Die Vogelwelt im Lande der Mitternachtssonne. ödenburger Zeitung, 1931. é. jan. 17. sz.
9. Az éjféli Nap országának madárvilága. Soproni Hírlap
1931. é. jan. 16. sz. és Sopronvármegye, 1931. jan. 15. sz.
10. A Fertő sorsa. Soproni Hirlap, 1930. é. nov. 16. sz.
11. Észak titokzatos lelke. Soproni Hirlap, 1930. é. dec.
25. sz.
12. Szeged példája. Soproni Hirlap, 1931. é. jan. 1. sz.
13. Az Ikva látogatása a Fertőben. Soproni Hirlap, 1931.
é. jan. 29. sz.
14. Az ornithologusok márciusi szakülése. Soproni Hirlap,
1931. é. márc. 13. sz.
15. Az északeurópai népek zászlókultusza. Soproni Hirlap, 1931. é. ápr. 2. sz.
16. Finn rokonaink fürdése. Soproni Hirlap, 1931. é. ápr.
5. sz.
17. Buchner, Paul: Tier und Pflanze in Symbiose. Könyvismertetés. Állattani Közlemények 1931. é. XXVIII. köt. p.
111—112.
18. Brehm, V.: Einführung in die Limnologie. Könyvismertetés. U. ott, p. 112—113.
19. A természet kísérletei a Fertő-tóban. Előadás a K. M.
Természettud. Társ. Állattani Szakosztályában, 1931. . é.
márc. 6.
20. A lappok és tarándszarvasuk. Előadás a szombathelyi
kulturegyesületben 1931. é. márc. 4.
21. Magyar ornithologusok nyomdokain a Jeges-tenger
mellékén. Előadás a Magyar Ornithologusok Nemzeti Szövetségének soproni nagygyűlésén, 1931. é. május 31.
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22. A Lapp-föld és lakói. Előadás a soproni Frankenburg
Irodalmi Kör 1930. é. dec. 19. estélyén.
Állatrendszertani

intézet.

Dr. FARKAS B É L A ny. r. tanár:
1. Két előadás az Egyetem Barátok Egyesületének Természettudományi Szakosztályában. (Nyomtatás alatt).
Dr. DUDICH ENDRE magántanár:
Tudományos működése:
a ) Megjelent

dolgozatok:

1. Az aggteleki barlang állatvilágának élelemforrásai.
Die Nahrungsquellen der Tierwelt in der Aggteleker Tropfsteinhöhle. (Állattani Közlemények, XXVII. 1930. p. 62—85.)
2. Az Aggteleki barlang. (Természettudományi Közlöny,
1930. p. 385—397.)
3. Die Geschichte und der Stand der biologischen Erforschung der Aggteleker Tropfsteinhöhle ,,Baradla" in u'ngarn.
(Mitteil. üb. Hö'hlen- und Karstforschung, 1930. P= 65—81.)
4. A barlangok biologiai kutatásáról. (Állattani Közlemények, XXVIII., 1931. p. 1—23.)
5. Az Aggteleki barlang vizeiről. (Hidrologiai Közlöny,
1930. p. 170—200.)
6. Systematische und biologische Untersuchungen über
die Kalkeinlagerungen des Crustaceenpanzers in polarisiertem
Lichte. (Zoologica, Stuttgart, Schweizerbart, Heft 80., 1931. p.
1—154., 14 tábla, 27 szövegrajz).
7. Ismertetések az Állattani Közleményekben.
8. A Gutenberg-féle magyar Brehm: „Az állatok világa"
c. műben több rész fordítása.
9. A Gutenberg-féle Nagy Lexikon állattani címszavainak egy része.
b ) Tudományos

előadások:

1. Az egyetem Barátai Egyes. Természettud. Szakosztályában 2 előadás;
2. a Magyar Barlangkutató Társaságban 2 előadás;
3. a Földtani Társulat Hidrologiai Szakosztályában 1
előadás ;
. 4. a Természettud. Társulat Állattani Szakosztályában 6
előadás;
5. a Magyar Rovartani Társaságban 1 előadás;
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6. a tihanyi Biologiai Kutatóintézetben 1 előadás;
7. a budapesti Limnologiai Kongresszuson (1930. VIII.)
1 előadás; összesen 14 előadás.
Dr. KOLOSVÁRY GÁBOR magántanár:
1. „A szongáriai cselőpók párosodása". Állattani Közlemények, XXVII. 1930. Bp. pp. 144—150.
2. „Vasvári Miklós dr.: Adatok a bölömbika és pocgém
táplálkozási ökologiájához". Ismertetés. Köztelek, 1930. jan.
23. Bp.
3. „Nagymagyarországi pókgyűjtések". Acta Biologica.
1. 3. 1930. Szeged.
4. „Adatok a Balaton elnádasodásához". Földr. Közlemények. LVII. -10. 1930. Bp. pp. 138.
5. „Megfigyelések kosok párosításánál". Köztelek, 1930.
3. 20. XL. 23. Bp.
6. „Von den Netzen und Nestern der Spinnen". Acta Biologica, 1. 3. Szeged, 1930.
7. „Megjegyzések Dr. Dudich Endre Viszonválaszára".
Ugyano'tt.
8. „Pókszerű állatok származástana". Magántanári próbaelőadás. 1930. 5. 23. Szeged.
9. „A fali kaszáspókok tartózkodásáról szélnek és napnak
kitett épületfalakon". A Magy. Kutató Biol. Int. Munk. I. o.
1930. III. 4. pp. 155—168.
10. „Über die Variabilitát der Gasteracantha und Aryope
Arten". Zoolog. Kongr. XI. Pádua, 1930. 9. 6.
11. „Ökologische und biopsychologische Studien über die
Spinnenbiospháre der gesammten Halbinsel von Tihany".
Zeitschr. f. Morph. u. ökol. d. Tiere. 19. 2—3. Berlin, 1930.
12. „A Természet" új madártani rovata". Ismertetés. Köztelek, 1930. 11. 30. Bp.
13. „A vércse, mint a szongáriai cselőpók ellensége". A
Természet. 1931. jan.
14. „A mi madárpókunk". Ugyanott. Március.
15. „Varjúfészkek elhelyezkedésének törvényszerűsége".
Ugyanott, június.
16. „Mi hasznát veszik a pókok hosszú lábaiknak?"
Ugyanott, július.
Sajtó alatt vannak:
17. Azonos címmel a fenti 10. pont alatti páduai kongressusi előadás.
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18. „A magyar nemzeti múzeum exótikus pókjai. Előzetes közlemény" az Annales. Mus. Nat. Hung. 1931. évfolyamában.
19. „Die Spinnenbiospháre des ungarischen Teiles des
Parinonischen Beckens" az Acta Biologica-ban.
20. „Tudnak-e az állatok számolni?" A Természet-ben.
Dr. ZILAHI S E B E S S GÉZA tanársegéd:
- 1. Két új Chironomida-faj a Balaton vidékéről. Zwei neue
Chironomidenarten aus dem Balatongebiet. (A Magy. Biol. Kut.
Int. I. Oszt. Munkái. 1930. Tihany).
2. Anabiotisohe Dipteren. (Arc'h. für Hydrobioíogie. Bd.
XXIII. 1931.).
'

Általános

és rendszeres

növénytani

intézet.

-

Dr GYŐRFFY ISTVÁN ny. r. tanár:
1. Nachruf an Prof. Dr. Julius Roll, Ritter p. p. (1846—
1928). Rev. Bryoi. 56. 1929: Paris 1930: 117—125. (Mii Portrait.)
•
2. Másod virágzások Szegeden 1930 őszén. Szegedi Uj
Nemzedék 1930. okt. 11. XII. évf. 232. szám: 5.
3. Virító almafa köszönti Szegeden az északi madarakat.
Szegedi Uj Nemzedék XII. évf. 258. sz. 1930. nov. 12: 5.
.4. Idősb. Lóczy Lajos utolsó levele. Szegedi Uj Nemzedék
XII. évf. 294. szám, 1930. dec. 25: 3. .
5. Kossuth Lajos kaktusza Szegeden (1 képpel). Term.tud. Közi. 63. 1930 : 28—29.
6. Sír a föld is . . . (8 képpel). Túrist. és Alpinizmus XX.
1930: 307—311.
7. Tiszamenti lépfa (1 táblával). Aquila XXXVI—XXXVII.
1929/30 : 21—25. Bpest, 1931.
8. Virágok izenete. Egyházi Híradó, Szeged, X, 1931: 9.
9. Dissodon Hornschuc'hii nő a Jégvölgyi csúcs oldalában,
Über das Vorkommen von Dissodon Hornschuehii an der Wand
der Eistaler Spitze. Magyar Botanikai Lapok XXX. 1931: 100.
10. Der Standort des 'Ledum pa'lustre beim Csorbersee in
Gefahr. Magy. Botan. Lapok XXX. 1931: 108-^-110.
11. Ascidien von Pelargonium zonale. (Mit 5 Textabb.)
M. B. L. XXX. 1931: 112—113.
12. Karfiolascidien aus Béla (Zipsen). Mit 1 Textfig. M. B.
L. XXX. 1931: 114—115.
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13. Zum Andenken an Joannes Hedwig am zweihúndersten Jahresweohsel seiner Geburt (Planches VI., VII. Textfig.
1—2). Rev. Bryol. III. Fasc. 4. 1930. 57e année Nouv. Sér. Paris 1931: 161-165.14. Magas-Tátrai kavics-collectio (1 ábrával). Gerölle
Collection aus der HÖhen-Tatra. Acta chemic'a, miner. et phys.
II. 1934: 162—164.
15. Jadwiga Mondelska (Lesznó, Polska) doctori díssertatíójához: Bryofitycena, szata Lúdvikowa (La flóra bryologique de Lúdwikówo). Sprawozd. Kom. Fizjograf. Polskié]
Akad. Ümiejetnosci LXVl. Kraków Í931: 1—59 — meghatározta
az összes mohát.
16. Bryologische Seltenheiten. XIV. (Mit .Taf. IV. u. 3
Textabb.) Hedwigia (Dresden) LXXI. 1931: 133—138...
. .
17. Tierwelt des Sees + Mooswelt des Ufers in Di . Kol's
zur Hydrobiol. eines Natronsees bei Szeged rin Ungarn. Verh.
d. Internat. Ver. für íheor. u. angew. Limnologie V. 1931: 118—
121; 123.
Dr. GÁYER GYULA magántanár:
1. Nachtragé u. Bérichtigungen zur Bearbeitűng der Gattung Aconitúm in der Ascherson-Grábher schen Synopsis. M.
B. L. 1930, 39-48.
2. Die Meidung des Wettkampfes, u. o. 1930, 276—283.
3. Batographiai jegyzetek II. Batográphische Notizen II.,
u. o: 1931, 101—108.
4
4. Die Eibe im Bakonyer Walde. Mitt. d. Deutschen Den :
drol.'Ges., 1930, 363—355.
'
5. Dendrologisches aus dém Schobergebirge'in Tirol, u. o.
1930, 356—358. ••.••••
6. Az örökzöld magyar tölgy. Kertészeti Lapok XLIV,
1930, 87—88.
. 7. Kerti virág és vadvirág. Kertészeti Szemle II, 1930,
113—114.
'
8. Régi kertészeti adatok, u. o. 1931, 11—12. Magyarság,
1931. II. 1,
9. Madárporozta virág Európában. Term.-tud. Közi. 1930,
303. '
' • 10. Az öreg fák védelmének ritka példái, u. o. 1931', 15—13.
11. Natúrpark Jeli. Gartenschönheit, XII, 1931, 93.
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12. .Városszépítés: az utcák befásítása (Virágos Budapest, Virágos Magyarország 1930, 129—130.)
13. Recensiones: Adamovic, Die Pflanzenwelt der Ádrialánder. (Kert. Szemle, II, 1930, 89—90.) — Annales Sabarienses
(Protestáns Szemle, XXXIX, 1930, 322.) — Jávorka et Csapody, Iconographia Florae Hungáriáé (Mitt. D. D. Ges., 1930,
428—429.)
14. Revíziós cikkek: Ausztria és Burgenland (Budapesti
Hirlap, 1930. dec.) — Végső szó egy burgenlandi szerkesztőhöz
(Soproni Hirlap, 1931. márc. 29.) — A Faludi Kör és feladatai
(Nyugatmagyarország, 1931, márc. 23.) — Burgenland .és a
magyarság (u. o. 1931. ápr. 6.) — Ausztria jogcíme Burgenlandra (u. o. 1931. ápr. 13.)
15. Élet és halál a növények világában. A Faludi Kör irodalmi délutánján 1931. jan. 6tán tartott előadás, Vasvármegye
1931. jan. 13., 2—30.
. Frau Prof. I. QYŐRFFY geb. IRMA G R E I S I G E R :
1. Über einige Pflanzen—Bastarde der Flóra der HohenTátra. Néhány fajvegyülék a Magas-Tátra flórájából. Magyar
Botanikai Lapok XXX. 1931: 127—132.
2. Pihanerogamen, gesammelt und bearbeitet von . . . in
Dr. Kol's Hydrobiol. eines Natronsees bei Szeged in Ungarn.
Verh. d. Internat. Ver. für theor. u. angew. Limnologie V. 1931:
122—123.
Dr. KOL E. adjunetus:
1. Előmunkálatok Hazánk Desmidiaceái monograpniajához. A Balaton és környéke Desmidiaceái I. 1. A Lesenceistvándi láp őszi vegetációja (I. tábla). — A Magyar Biologiai
Kutató Intézet I. oszt. munkái. Tihany, 1930: 148—154.
2. Előmunkálatok Hazánk Desmidiáceái monográfiájához.
II. A Magas-Tátra alján elterülő tőzegesek Desmidiaceái. 1.
Felső Tátrafüredi láp nyári vegetatiója. 9 Mikrophoto. Fólia
Cryptogamica 7us num. 1930 : 783—790.
3. Színes 'hóról in Magyar Brehm, 18. köt. 1930: 356—
357.
4. Sur un nouveau représentant de la flore nivale de la
Suisse és
5. Nouveaux documents se rapportant á la cryovégétation
de la Suisse (avec deux planches). — Extr. du Bulletin de la
Soc. Botanique de Genéve. XXIII. 1931. Trauvaux du Jardin Bo-
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tanique alpin de la Linnaea p. 1—7., p. 8. (1—42 orig. fig.) (2
orig. fig.)
6. Zur Hydrobiologie eines Natronsees bei Szeged in Ungarn. Monographische Bearbeitung der Algenvegetation des
Cserepes-sor-Sees. Mit 1 Aérophoio (Taf. III.), 6 Photo- und
Mikrophoto-Tafeln (Taf. I, II, IV—VII), Tabelle I (Blatt 1—7),
Tabelle II. (Blatt 1—4), Tabelle III. (Blatt 1—3) und 22 TextAbbildungen. — Verhandl. d. Internat. Ver. für theor. u. angew.
Limnologie V. 1931/1.: 103—157.
Dr. P Á K H E. assistens:
I. Leiptothrix craissa a Magas-Tátrában- Fólia Crypt. 7.
1930 : 665—668. (4 rajzzal.)
H.

assistens:
1. Diatomák Túróc vármegyéből. Fólia Crypt. 8. 1930:
989—1020. (Tab. XX.)
É B E R ZOLTÁN

gyakornok:
1. Adatok Szováta fürdő talaj vegetatiója ismeretéhez.
Fólia Crypt. 7. 1930: 791—794.
SCHEITZ ANTAL

gyakornok:
1. Szegedi zúzmó-associatiók. Fólia Crypt. 7. 1930: 933—

QALLÉ LÁSZLÓ

944.
ANTOS KÁROLy

tanárjelölt:

1. Adatok Szeged vidéke zúzmóflórájához. Fólia Crypt.
7. 1930 : 947—952.
tanárjelölt:
1. Az Oxymitra paleacea Bisch. spórája éredéséről. Magyar Botanikai Lapok XXX, 1930; Budapest 1931: 162.
GYŐRFFY KATINKA

Kiadványok:
a) Fólia Cryptogamica. Magyarország Virágtalan növényeire vonatkozó közlemények. Vol. I. 7us numerus, columna
665—988, Tab. XIX.
b) Index seminum quae Hortus Botanicus Universitatis
litterarum regiae Hungaricae Francisco-Josephinae Szegedensis
mutuo commutanda offert anno 1931. — 16°. p. 1—4.
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Ásvány-

és földtani

intézet.

Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND ny. r. tanár, igazgató:
1. Eruptivserie im Savóstale bei Lillafüred. Acta chem.
mineralogica et phys. Tom. 1. p. 72—128. Szeged 1930.
2. Neuere Beitráge zur Petrologie des Lillafüreder Savóstales. Acta ch. mineralogica ph. Tom. II. p. 24—46. Szeged
1930.
3. Üjabb petrochemiai adatok Szarvaskőről. Földtani Közlöny LX. k. p. 109—114. Budapest 1931.
Neuere petrochemische Daten von Szarvaskő. Földtani
Közlöny. Bd. LX. p. 216—222. Budapest 1931.
4. Szarvaskő vidékének oligoklászkőzetei. Math. Term.tud. Értesítő XLVII. k. p. 432-^65. Budapest 1931.
5. Quarzporphyr des Bagolybergés bei Lillafüred. Acta
chém. mineralogica'et phys. Tom. II. p. 109—150. Szeged 1931.
A Bagolyhegy quarzporphyrja Lillafürednél. Rövidített
magyar szöveg. Acta etc. Tom. II. p. 81—408. Szeged 1931.
6. A föld élete. Népszerű tudományos értekezés. Arany
János írod.. Társ. Évkönyve. IV. k. Nagykőrös 1931.
Tudományos szakelőadásokat tartott a szegedi Egyetem
Barátai Egyesülete Term.-tud. szakosztályában és a budapesti
Magyarhoni Földtani Társulat -szakülésein.
Dr. vitéz LENGYEL ENDRE magántanár, adjunctus:
1. Az Etna jelenkori lávatipusai. Földtani Közlöny LIX.
k. Budapest 1930.
Die rezehten Lávatypen des Etna. Ibidem. Földtani Közlöny Bd. LIX. Budapest 1930.
2. Szegedkörnyéki homokfajták összehasonlító kőzettani
vizsgálata.. Alföldkutató Bizottság-kiadványa. Szeged. 1931.
3. Die minieralog'ische Zusarnmensetzung verschiedener
Sande vom Alföld. Földtani Közlöny Bd. LX. Budapest, 1931.
Alföldi homoktalajok ásványos összetétele. Földtani Közlöny
LX. Budapest .1931.
Aliföldi homokok ásványos összetétele. Előadta a Szegedi
Egyetem Barátai Egyesület Term.-tud. szalkülésén: . 1929.
szept. 18.
.
Adatok a Magas-Tátrai gránitok vegyi összetételéhez.
Ibidem: 1930. nov. 26.
Szegedkörnyéki homokfajták. Előadta a Magyarhoni- Földtani Társulat szakülésén. Budapest 1930. máj. 7-
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A Magas-Tátrai gránitok rendszertani helye, lbidem:
1931. április 8.
A Cataniai (Olaszország) Egyetem Ásványtani Intézetének meghívására történt szakelőadás:
A kőzettan modern átszámítási és rendszerezési módszerei: Catania 1931. június 6. és 8.
Dr. MIHÁLTZ ISTVÁN assistens:
Beszámoló külföldi tanulmányutamról. Előadta a szegedi
Tud. Egyetem Barátai Egyesületének term.-tud. szakülésém:
1930. ÍV. 9.
Szeged környékének agyagos képződményei. Ibidem:
1931. ápr. 22.
IFJ. VIDACS ALADÁR :

Az Árvavölgy alsószakaszának gránátos kőzetei. Vetített képekkel. Szegedi Egyetem Barátai - Egyesületének term.tud. szakülésén: 1931. IV. 22.
•
Dr. G A Á L ISTVÁN magántanár:
1. Mikor élt a heidelbergi ősember? (Pótfűz, a Term. Közi.
62. k. p. 82—83.)
2. A harmadik bajóti barlang diluviális faunája. (Pótfűz,
a Term. Közi. 62. k., p. 85.)
3. Tettich Nándor: Adatok az ősgermán állatornamentumok II. stílusának eredetkérdéséhez. Ismertetés. (Debrec.
Szemle IV. évf. p. 334.)
4. Tompa Ferenc: A szalagdíszes agyagművesség kultúrája Magyarországon. — A bükki és tiszai kultúra. Ismertetés.
(Debrec. Szemle IV. évf. p. 334—335.)
5. Néhány megjegyzés az öngyilkosság filozófiájához. (A
Természet XXVI. évf. p. 200—202.)
6. Marsigli kutatásai hazánkban (4 kép). (Term.-tud..
Közi. 62. k. p. 593—603.).
7. Természetrajzi koholmányok (VII. folytatás) 1 kép. (A
Természet XXVI. évf. p. 253—254.)
8. Epilógus az állatok öngyilkosságáról folyó vitához, (A
Természet XXVI. évf. p. 259.)
9. Természetrajzi koholmányok (VIII. folyt.). (A Természet XXVI. évf. p. 279—280.)
. 10. Végszavam „A Magyar Alföld őstörténete" ügyében.
(Földr. Közlem. p. 130—131.)
10

146

11. Kittenberger Kálmán: A megváltozott Afrika. Bírálat.
(Debrec. Szemle IV. évf. p. 549—550.)
12. Éhik Gyula: Prémek és prémes állatok. Bírálat. (Debrec. Szemle IV. évf. 551—552.)
13. A ságvári Lukasdomb földtani alkotása (In: LaczkóGaál-Hillebrand: A ságvári diluviális lösztelep) 1 geol. szelvény. (Archaeol. Értés. 44. köt. p. 215—217.)
Der geologisc'he Aufbau des Lukasdomb bei Ságvár (Ibiden, p. 222.).
14. A neándervölgyi ősember első erdélyi csontmaradványa (17 rajz). (Pótfűz, a Term. Közi. 63.- k. p. 23—31. és
61—71.)
15. 1. Hillebrand: Uber die Bedeutung des altkupferzeitlichen Bodrogkereszturer Kulturkreises (Wiener Praehist. Ztg.
1929.) Ismertetés. (Debrec. Szemle V. évf. p. 97.)
16. Zsivny Viktor: A XV. nemzetközi földtani kongreszszus és afrikai tanulmányutam. Bpest, 1930. Bírálat. (Debrec.
Szemie V. évf. p. 97—98.)
17. I. Hillebrand: Neuere Ausgraubungen auf dem Avasberg bei Miskolc, in Ungarn. (Eiszeit u. Urgesch. Bd. VI. 1929.)
Ismertetés. (Debr. Szemle p. 98—99.)
18. Entz Géza: Miért pusztulnak ki véglénytenyészeteink?
Ismertetés. (Debrec. Szemle V. évf. p. 192.)
19. A kökény dombi neolitkori telep gerinces maradványai
(3 kép). (Annál. Mus. Nat. Hung. XXVII. k.) 1930.
Knochenreste der neolitischen Ansiedelung von Kökénydom. (Ibidem.)
20. A magyar s különösen alföldi földgázkutatások eredményeinek rövid ismertetése. (Debr. Szemle V. p. 268—277.)
21. Az ezüst rohamos áresése. (Debrec. Szemle V. k. p.
278—279.)
22. Dudich E.: Az Aggteleki barlang állatvilágának élelemforrásai. (Állati. Közi. XXVII. k.) Az Aggteleki barlang vizeiről (Hydrol. Közi. 1930.) A barlangok biológiai kutatásáról.
(Állattani Közlem. 1931.) Bírálat. (Debrec. Szemle V. k.' p. 281—
282.)
Bolyai

intézet.

Dr. RIESZ FRIGYES ny. r. tanár:
1. Sur 1'approximation des fonctions continues et des fonctions sommables, The Calcutta Mathematical Society Bulletin,
20. kötet, 55—58. oldal.
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2. Sur une inégalité intégrale, Journal of the London Mathematical Society, 5. kötet, 162—168. oldal.
Mindkettő szerepel már a megelőző évi Beszámolókban
(1927—29. évi Beszámoló, 8. szám, ill. 1929—30. évi Beszámoló, 4. szám), mint sajtó alatt levő dolgozat.
Dr. HAAR ALFRÉD ny. r. tanár:
1. Über unendliche kommutative
tische Zeitschrift, 33. k. 129—159. 1.

Gruppén,

Mathema-

Dr. KERÉKJÁRTÓ BÉLA ny. r. tanár:
1. Geometrische Theorie der zweigliedrigen kontinuierlichen Gruppén. Abhandlungen d. Hamburg. Mathem. Sémin.
Bd. 8. (1930.)
2. Démonstration élémentaire du théoréme de Jordán
sur les courbes planes. Acta'Litt. ac. Scient. Univ. Szeged t. 5.
(1930.)
Dr. BAY ZOLTÁN ny. rk. tanár:
1. Nagyintenzitású áramlökések ritkított gázokban. Akad.
Ért. XLVII. 569. Budapest 1930.
2. Über die Zusammensetzung des aktiven Stickstoffs. Z.
Bay und W. Steiner. Ztschr. f. phys. Chemie B. Bd. 9. Heft 2.
S. 93. 1930.
3. Über ein neues Bandensystem des Wasserstoffs und
seine Erzeugungsbedingungen, Bay-Finkelburg-Steiner. Z. í.
phys. Chemie. B. 11., 351. 1931.
Dr. Sz. NAGY GYULA magántanár:
1. Über die ebenen reduziblen Kurven gegebener Kiasse
mit der Maximalanzahl ineinander liegender Ovale, Math. Annalen, 103. kötet, 502—515. oldal.
2. Einige Sátze über ebene Elementarkurven, Acta Litt.
ac Scient., Szeged, 5. kötet, 83—89. oldal.
: 3. Érintőszingularitásnélküli végesben fekvő síkgörbékről, Math. és Természettudományi Értesítő, 47. kötet, 693—
715. (Német kivonata „Über im Endlichen liegende ebene Kurven ohne Tangentensinguláritát" címen u. ott.) Math. u. Naturw. Anzeiger der Ungarischen Akad. d. Wiss. Bd. 47., S.
714—715.
4. Egy polinom deriváltja zéróhelyeinek helyzetéről, Matematikai és Fizikai Lapok, 38. kötet, 41—60.) (Német kivo10*
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nata „Über die Lage der Nullstellen des Derivierten eines Polynoms", u. ott 59—60. oldalon).
Dr. KALMÁR LÁSZLÓ adjunktus:
1. Über die mittlere Anzahl der Produktdarstellungen der
Zahlen, erste Mitteilung, Acta Litt. ac Scient. r. hung. Franc.Jos., Sectio se. math., 5. kötet, 95—107. oldal.
2. A „factorisatio numerorum" problémájáról, Mat. és
Fiz. Lapok, 38. kötet, 1—15. oldal. (Az 1929—30. évi Beszámolóban, 2. szám alatt, mint sajtó alatt levő dolgozat szerepel.)
Dr. LIPKA ISTVÁN tanársegéd:
1. Zur Theorie der algebraiseben Gleichungen mit positiven Koeffizienten. Acta Litt. ac Scient. Univ. Szeged, t. 5.
(1931.)
2. Megjegyzés egy fixpont-tételhez. Matem. és Fiz. Lapok. 37. k. (1930.)
Természettani

kísérleti

intézet.

Dr. FRŐHLICH P Á L ny. r. tanár:
1. A foszforeszencia egy új törvényszerűsége. Math. és
Természettudományi Értesítő XLVII. kötet, 79—96 oldal, 1930.
Dr. GYULAY ZOLTÁN magántanár:
1. Ólomchlorid elektromos vezetőképességének hőmérsékleti függése KC1 hatására. Math. Fiz. Lapok XXXVII. köt.
1930.
2. Die Temperaturabhángigkeit der Leitfáhigkeit des Bleichlorids mit KCl-Zusatz. Zeitschr. f. Physiik, Bd. 67. 1931.
3. Adalék az ionvezetés mechanizmusának ismertetéséhez.
Math. Term. Tud. Értesítő. XLVII. 1930.
4. „Fizikai világ és szellemiség" címen tartott előadás.
Makón, 1931. III. 7-én.
/ . számú

vegytani

intézet.

Dr. BODNÁR JÁNOS magántanár:
1. Biochemische Untersuchung des endemischen Kropfes
in Ungarn auf Grund der Jodmangeltheorie. (Dr. Straub János
társszerzővel.) Biochem. Zeitschr. 1930.
2. Einfache und schnelle mikroanalytische Tabakuntersuchungsmethoden III. Die mikrotitrimetrische Bestimmung
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der die Glimmfáhigkeit des Tabaks beeinflussenden Aschenbestandteile (Kálium, Calcium, Chlor, Sulfat und Phosphat).
(Barta László társszerzővel.) Biochem. Zeitschr. 1930.
3. Einfache und schnelle mikronalytische Tabakuntersuchungsmethoden IV. Vereinfachte mikrotitrimetrische Methode zur Bestimmung des Nicotins. (Dr. vitéz Nagy László
társszerzővel.) Biochem. Zeitschr. 1930.
4. Phosphorylierung, Milchsaurebildung und Phosphatasewirkung in Muskelbrei und Muskelpulver. (Tankó Béla
társszerzővel.) Biochem. Zeitschr. 1931.
5. Phosphorylierung und Phosphatasewirkung bei BAvitaminose. (Dr. Karell Antal társszerzővel.) Biochem.
Zeitschr. 1931.
6. Zur Frage nach der Zersetzung von Nicotin im Tabak
durch Bakterien. (Barta László társszerzővel.) Biochem.
Zeitschr. 1931 Ugyanaz magyarul. Magyar Dohányujság 1931.
7. Insulin und Phosphorylierung. Biochem. Zeitschr. 1931.
II. számú

vegytani

intézet.

Dr. Kiss ÁRPÁD ny. r. tanár:
1. Uber die Neutralsalzwirkung der Ferri-Jodionenreaktion. Die Neutralsalzwirkung in konzentrierten Salzlösungen.
Z. anorg. u. allgem. C'hem. 198. 102. 1931.
2. Ionreakciók kémiai kinetikája. — A neutrális sóhatás
és katalízis ionreakciók esetén. Magyar Chemiai Folyóirat.
XXXVII. 17. 1931.
3. lonreakciók kémiai kinetikája. — Neutrális sóhatás a
ferri- és jódion reakciójánál tömény sóoldatokban. Magyar
Chemiai Folyóirat. XXXVII. 121. 1931.
Dr. Kocsis ENDRE tanársegéd:
1. Adatok az ecetsavanhydrid hyroliziséhez. I. Az ecetsavanhydrid hydrolizise neutrális sók jelenlétében. Magyar
Chemiai Folyóirat. XXXVII. 41. 1931.
gyakornok:
1. Jódegyensúlyok jódtartalmú sóoldatokban. Magyar
Chemiai Folyóirat. XXXVII. 164. 1931.
URMÁNCZY ANTAL

Dr. N Á R A Y - S Z A B Ó ISTVÁN magántanár:
1. Ein auf der Kristallstruktur basierendes Silikatsystem.
Zeitschr. f. phys. Chemie B 9, 356.
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2. The structure of apatité. Zeitschr. f. Kristallographie
75, 387.
3. Über Stárkearten tmd die Konstitution der Síárke.
Zeitschr. f. phys. Chemie A 151, 420.
4. Az apop'hyllit, Ca^SiiÓioÉRF. 8H 2 0, szerkezete (W.
H. Taylor-ral). Math. és Természett. Értesítő 1932.
5. The structure of apophyllite (with W. H. Taylor)..
Zeitschr. f. Kristallographie 77, 146.
6. A szilikátok rendszere II. Acta Chem. Min. Phys. Szeged 2, 151.
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III.

Kinevezések, előléptetések, távozások, nyugdíjazások, elhalálozások és magántanári képesítések.

1,
A jog- és államtudományi karban.
Dr. CSEKEY ISTVÁN a dorpáti egyetem tanára 1 9 3 1 . évi
augusztus hó 24-én a politika t a n s z é k é r e ! ny. r. tanárrá
kineveztetett.
2.

Az orvostudományi karban.
Dr. RUSZNYÁK ISTVÁN budapesti kir. magy. Pázmány Péter
Tudományegyetemi magántanár, adjunctus 1931. évi július hó
28-án a belgyógyászati tanszékre ny. r. tanárrá kineveztetett.
Dr. PURJESZ BÉLA C. rk. tanár, belgyógyászati klinikai adjunctus 1931. évi július hó 28-án az újonnan szervezett belgyógyászati diagnosticad tanszékre ny. r. tanárrá kineveztetett.
Dr. KRAMÁR JENŐ pécsi egyetemi magántanár, adjunctus
1931. évi július hó 28-án a gyermekgyógyászati tanszékre ny.
rk. tanárrá kineveztetett.
Dr. vitéz BERDE . KÁROLY egyetemi magántanár, bőrgyógyászati klinikai adjunctus a pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem bőrgyógyászati tanszékére ny. rik. tanárrá kineveztetett. •
Dr. KANYÓ BÉLA, a budapesti Phylaxia serumtermelő intézet főorvosa az „Immunitástan" c. tárgykörből 1930. évi november hó 28-án magántanárrá képesíttetett.
Dr. MÉSZÁROS GÁBOR női-klinikai tanársegéd, a betegélelmezési osztály vezetője a „Diaetetika" c. tárgykörből 1931.
május hó 7-én magántanárrá képesíttetett.
Dr. BÁLINT NAOY ISTVÁN közkórházi főorvos az „Orvos-
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történet" c. tárgykörből 1931. május hó 7-én magántanárrá képesíttetett.
Dr. Stróbl Ferenc szülészeti klinikai díjas gyakornok 1930.
IX. 1-én és Dr. Fazekas Gyula törvényszéki orvostani intézeti
díjas gyakornok 1931. IV. 1-én tanársegédi címet nyertek.
Dr. Botár Gyula anatómiai intézeti díjas gyakornok X. f.
o. tanársegéddé, Dr. Liszka Irén gyermekklinikái és Dr. Vlasics
Tibor bőrgyógyászati klinikai díjtalan gyakornokok díjas gyakornokokká 1930. szept. 1-én; Dr. Joó Béla ideg-elme klinikai
díjas gyakornok X. f. o. tanársegéddé, Dr. Dancz Márta idegelme klinikai díjtalan gyakornok díjas gyakornokká 1930. nov.
1-én; Dr. Delbl Ferenc szülészeti klinikai és Herzsenyák
Mihály
közegészségtani díjtalan gyakornokok díjas gyakornokokká
1930. dec. 1-én előléptek.
Kövesdy
László a gyógyszertárhoz X. f. o. tanársegéddé,
Csabai Béla a bonctani intézethez és Dr. Fehér Lajos a szemészeti klinikához díjas gyakornokokká, Dr. Szabó Dénes a sebészeti klinikához díjas műtönövendékké, Dr'. Bolyos Mihály a
szülészeti klinikához, Csató Péter az élettani intézethez, Gresz
Béla a kórtani intézethez, Dr. Herepey
Iván a bőrgyógyászati
klinikához, Dr. Horváth Zoltán a szülészeti klinikához, Dr. Jancsó György
a sebészeti klinikához, Dr. Muszkalay
Lajos a szülészeti kiináikához, Dr. Nagy István a fogászati rendelő intézethez, Dr. Varga Tibor a gyermek klinikához és Dr.
Vecsernyés
András a fogászati rendelő intézethez díjtalan gyakornokokká,
Dr. Kádár László és Dr. Timár Ferenc a sebészeti klinikához
díjtalan műtőnövendékekké 1930. szept. 1-én; Dr. Gulácsy
Zoltán a gyermekgyógyászati klinikához X. f. o. tanársegéddé, Dr.
Fülöp Pál, D r . Hunyady

János

és D r . Kovacsóczy

Gyula

a se-

bészeti klinikához díjas műtőnövendékekké, Dr. Koturnya
Mária a gyógyszertanintézethez, Kuna Aladár, Győrffy
Boldizsár,
Haller Arthur és Szabó György
az anatómiai intézethez díjtalan gyakornokokká 1930. okt. 1-én; Dr. Fáber Andor a szülészeti klinikához díjtalan gyakornokká 1930. nov. 1-én; Dr. Ábrahám István az ideig-elme klinikához díjas gyakornokká 1930.
dec. 1-én; Dr. Engel Pál a kórtani intézethez díjtalan gyakornokká 1931. jan. 1-én; Rákosfalvy
Zoltán a gyógyszertárhoz
X. f. o. tanársegéddé, Dr. Gáspár János az anatómiai intézethez
díjas gyakornokká, Dr. Finta Ilona és Dr. Lippay Cecília a belgyógyászai klinikához és Dr. Fábián Lajos a szemészeti klini-
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kához díjtalan gyakornokokká 1931. febr. 1-én; Ágoston
József
a gyógyszertanai intézethez, Dr. Bogner Gyula a szülészeti klinikához, Kiss Kálmán a gyógyszertani intézethez díjtalan gyakornokokká 1931. márc. 1-én; Dr. Banga Ilona a vegytani intézethez, Szabó Szilárd és Várady Mária a gyógyszertani intézethez díjtalan gyakornokokká 1931. ápr. 1-én;
Krompaszky
Sarolta
és Erdős László a közegészségtani intézethez díjtalan
gyakornokokká 1931. máj. 1-én; Bene József és Jánossy Gergely az ideg-elme klinikához díjtalan gyakornokokká 1931. június 18-án megválasztattak.
Dr. Bakay György tanársegéd 1930. október 31-én, Dnnszt
Ferenc díjtalan és Dr. Kása Sándor
díjas gyakornokok 1930.
nov. 30-án; Dr. Várady Károly díjtalan gyakornok 1931. jan.
31-én; Dj. Finta Ilona, Dr. Szotyory
Lajos, Dr. Jancsó
György
díjtalan gyakornokok 1931. febr. 28-án; Dr. Timár Lerenc díjtalan gyakornokok 1931. máj. 10-én, Dr. Stern Eleonóra díjtatalan gyakornok 1931. június 10-én, Dr. Tóth János díjtalan
gyakornok 1931. ápr. 30-án, Dr. Móritz Dénes tanársegéd 1931.'
aug. 20-án, Dr. Hornyánszky
Károly,
Dr. Gulácsy Zoltán, Kövesáy
László tanársegédek, Szabó György,
Denk József,
Llieg
József,
Gyula

Hegedűs

Endre,

Tulics

József,

Csabai

Béla

és

Darázs

díjtalan gyakornokok 1931. aug. 31-én eltávoztak.
Szymiczek

hó 17-én elhunyt.

Emanuella

mb. díjas gyakornok 1931. január
,
•
3.

A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban.
Dr. HILLE ALFRÉD A budaipesti Meteorologiai Intézet légügyi főfelügyelője a „Légkörtan" c. tárgykörből 1930. évi november hó 6-án magántanárrá képesíttetett (V. K. M. 1930.
XII. 1.).
Dr. KECSKEMÉTI ÁRMIN, makói izraelita főrabbi „ A zsidóság története1 az ókorban" c. tárgykörből 1931. évi március hó
4-én magántanárrá képesíttetett (V. K. M. 1931. VI. 27.).
Dr. GALAMB SÁNDOR a szegedi áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola ügyv- igazgatója és tanára „A dramaturgia, különös tekintettel a magyar színészet és a magyar drámairodalom történetére" c. tárgykörből 1931.. évi június hó 25-én magántanárrá képesíttetett (V. K. M. 1931. VIII. 10.).
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Dr. Schilling Gábor egyet, magántanár, földrajzi-intézeti
adjunctus 1933. évi augusztus 31-ig terjedő időre VII. f. osztályú adjunctussá folytatólagosan megválasztatott és megerősíttetett (V. K. M.: 410—11—1069I/1930);
dr. Bálint Alajos archaeologiai-intézeti gyakornok 1932.
évi augusztus hó 31-ig terjedő időre X. f. osztályú tanársegéddé megválasztatott és megerősíttetett (V. K. M. 410—11—
1073—1930);
dr. Boánár
Béla földrajzi-intézeti díjtalan tanársegéd
1931. évi augusztus hó 31-ig terjedő időre díjas gyakornoknak
tanársegédi címmel megválasztatott és megerősíttetett (V. K.
M.: 410—11—1070/1930. + 410—11—1239/1930. IV.);
dr. Bálint Sánáor középiskolai tanár 1931. augusztus 31-ig
terjedő időre az ethnographiai tanszék mellé díjtalan gyakornoknak megválasztatott és megerősíttetett (V. K. M. 410—11—
258/1930.);
Wagner Richárd abs. tanárjelölt 1931. évi augusztus 31-ig
terjedő időre a földrajzi tanszók mellé díjtalan gyakornoknak
megválasztatott és megerősíttetett (V. K. M. 410—11—1072/
1930.);
nemes Klamm Rudolf III. é. tanárjelölt 1931. évi augusztus
31-ig. terjedő időre a földrajzi tanszék mellé díjtalan gyakornoknak megválasztatott és megerősíttetett (V. K. M. 410—11—
1074/1930.) ; nevezett 1930. évi október hó folyamán önszántából megvált a Földrajzi Intézettől;
Párducz
Mihály
IV. é. tanárjelölt 1930. évi október hó
1-től 1931. évi augusztus hó 31-ig terjedő időre az archaeologiai
tanszék 'mellé .díjtalan demonstrátornak, megválasztatott és
megerősíttetett (V. K. M.: 410—11—1385/1930.);
Gebe László
III. é. tanárjelölt 1930. évi november 1-től
1931. évi augusztus 31-ig terjedő időre a földrajzi tanszék mellé
(nemes Klamm Rudolf díjtalan gyakornok helyére) megválasztott és mégerősíttetett. (V. K. M. : 410—11—1620/1930.).
Dr. Irmédi Molnár László
földrajzi-intézeti tanársegéd
az elmúlt tanév végével megvált Karunktól;
dr. Klocke Helmuth német állampolgár, német nyelvi lektor a folyó tanév végével megvált Karunktól.
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4.

A mathematikai és természettudományi karban.
Dr. B A Y ZOLTÁN Horthy-kollégiumi adjunctus 1930. évi
szeptember hó 2-án az elméleti fizikai tanszékre ny. rk. tanárrá
kineveztetett.
Dr. FARKAS QYULA nyug. ny. r. tanár 1 9 3 0 . évi december
hó 26-án elhunyt.
Dr. NÁRAY SZABÓ ISTVÁN oki. vegyészmérnök, Horthy kollégiumi adjunctus „Az anyag szerkezete" c. tárgykörből 1930.
évi május hó 22-én magántanárrá képesíttetett.
Dr. KOLOSVÁRI GÁBOR, a Magyar Nemzeti Múzeumhoz
beosztott (középiskolai tanár a „Pókféléik ismerettana" c. tárgykörből 1930. évi szeptember hó 25-én magántanárrá képesíttetett.
Dr. FÖLDI ZOLTÁN oki. vegyészmérnök „Az organikus
gyógyszerészkészítmények chemiai technológiája" c. tárgykörből 1931. évi március hó 6-án magántanárrá képesíttetett.
Dr. R A D Ó TIBOR egyetemi magántanárt, adjunctust az
Ohio State University a mathematika ny. r. tanárául meghívta,
mely meghívás folytán egyetemünktől az 1930. évi szeptember hó 30. napjával eltávozott. — Magántanári képesítését a
Kar továbbra is érvényben tartotta.
Dr. Éber Zoltán
az általános növénytani tanszék mellé
fizetéstelen tanársegéddé, Bordács Elvira a mathematikai szeminárium mellé díjtalan gyakornokká, Boros Lajos az általános állattani tanszék mellé díjtalan gyakornokká szeptember
hó 1-től számított egy évi időtartamra (410—1—258/1930.
VKM. sz.)
Gallé László
tanárjelölt az általános és rendszeres növénytani tanszék mellé megbízott tanársegéddé (410—11—
1011/1930. VKM. sz.)
Szabados
András
tanárjelölt az általános és rendszeres
növénytani tanszék mellé díjtalan gyakornokká (410—11—
1012/1930. VKM. sz.)
Szabó
Mihály
tanárjelölt az általános állattani tanszék
mellé díjas gyakornokká (410—11—1016/1930. VKM. sz.)
Horváth
János tanárjelölt az általános állattani tanszék
mellé díjtalan gyakornokká (410—11—1015/1930. VKM. sz.)
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Bukovszky
Ferenc tanárjelölt a kísérleti fizikai tanszék
mellé díjas gyakornokká (410—11—1020/1930. VKM. sz.)
Vass Péter vegyészjelölt a II. sz. chemiai tanszék mellé
díjtalan gyakornokká (410—11—1019/1930. VKM. sz.)
Dr. Both Jolán orvosnő az állatrendszertani tanszék mellé
tanársegéddé (410—11—1018/1930. VKM. sz.) 1630. évi szeptember hó 1-től számított egy évi időtartamra
Dr. Kőszegi
Dénes az I-ső számú chemiai tanszék mellé
adjunctussá (410—11—1017/1930. VKM. sz.)
Dr. vitéz Lengyel
Enáre az ásvány- és földtani tanszék
mellé adjunctussá (410—11—1032/1930. VKM. sz.) 1930. évi
szeptember hó 1-től 1933. évi augusztus hó 31-ig
Hartly
Domokos
középiskolai tanár a gyakorlati fizikai
tanszék mellé tanársegéddé (410—11—1014/1930. VKM. sz.)
Polner Öáön oki. vegyészmérnök az ásvány- és földtani
tanszék mellé tanársegéddé (410—11—1021/1930. V'KM. sz.)
Dr. Lipka István a geometriai és ábrázoló geometriai tanszék mellé tanársegéddé (410—11—1135/1930. VKM. sz.) 1930.
évi szeptember hó 1-től az 1932. évi augusztus hó 31-ig terjedő
2 évi időtartamra
Dr. Kalmár László oki. középiskolai tanár a mathematikai
tanszékek mellé az 1930. évi október hó 1-tő'l VlII-iik f. o. adjunctussá (410—11—1381/1930. VKiM. sz.)
Dr. Bruckner
Győző
oki. vegyészmérnök az I-ső számú
vegytani tanszék tanársegéde az 1930. évi október hó 1-től
IX-ik f. o. tanársegéddé (410—1—1380/1930. VKM. sz.)
Dr. vitéz Lengyel
Enáre oki. középiskolai tanár az ásvány- és földtani tanszék mellé az 1930. évi október hó 1-től
kezdődő hatállyal Vll-ik f. o. adjunctussá (410—11—1406/1930.
VKM. sz.)
Bukovszky
Ferenc tanárjelölt az elméleti fizikai tanszék
mellé 1930. évi november hó 1-től megbízott tanársegéddé
(410—11—1536/1930. VKM. sz.)
Mischung Ilona tanárjelölt a kísérleti fizikai tanszék mellé
megbízott gyakornokká (410—11—1537/1930. sz.)
. Darvas Andor tanárjelölt a kísérleti fizikai tanszék mellé
megbízott tanársegéddé,
Jakab Imre oki. középiskolai tanár a kísérleti fizikai tanszék mellé fizetéstelen tanársegéddé az 1930. évi november hó
1-től (100/1931. IV. sz.)
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Vidacs Júlia oki. középiskolai tanár az általános állattani
tanszék mellé 1930. évi december hó 1-től rendes tanársegéddé
(410—11—1832/1930. sz.)
Bukovszky
Ferenc oki. középiskolai tanár az elméleti
fizikai tanszék mellé az 1931. évi február hó 1-től rendes tanársegéddé (1578/1931. IV. VKM. sz.)
Urmánczy
Antal végzett kari hallgató a II. sz. chemiai
tanszék mellé az 1931. évi február hó 1-től rendes díjas gyakornokká (1579/1931. IV. VKM. sz.) megválasztattak és megerősíttettek.

IV.
Kitüntetések, helyettesítések, megbízások.

11

A jog- és államtudományi karban.
Kitüntetések:
Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR, ny. r.. tanárnak a Kormányzó Ür
őfőméltósága 1930. évi október hó 21-én kelt legmagasabb elhatározásával'az egyetemi oktatás és az egyetem elhelyezésével kapcsolatban kifejtett odaadó tevékenységéért a II. osztá-1
1
l;yú magyar érdemkeresztet adományozta.
''
Dr. EREKY ISTVÁN ny. r. tanárnak a Kormányzó Ür őfőrtiéltósága 1930. évi október hó 21-én kelt legmagasabb elhatározásával a magyar tudomány irodalom s művészet terén s a
magyar művelődés fellendítése körül szerzett kiváló érdemei
elismeréseül a magyar Corvin-koszorút adományoztá.
Dr. IVÁNYI 'BÉLA ny. r. tanárnak a lengyel köztársaság elnöke a Polonia Restituta rend középkeresztjét adományozta.
Dr. KovÁTs'FERENC; ny. r. tanárnak ia Kormányzó Ür őfőméltósága 1931. évi június 30-án kelt legmagasabb elhatározásával az egyetemi oktatás terén, továbbá az egyetem elhelyezésével és berendezésével kapcsolatban kifejtett odaadó munkássága elismeréseül a II. osztályú magyar érdemkeresztet
adományozta.
.

.

.

.

*

F
Dr. BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár a Nemzetek Szövetsége főtitkárának meghívása alapján 1930. szeptember havában Genfben tanulmányozta a Nemzetek Szövetségének szervezetét és
működését.;
-

Tudományos

társulatba

taggá

történt

megválasztások:

'
Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR hy. r. tanár a Magyar Tudományos Akadémia jogtudományi bizottságának tagjává válasz;
tátott. '
••-••-.
n»
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Dr. P O L N E R ÖDÖN ny. r. tanár a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagjává választatott.
Dr. KOVÁTS F E R E N C ny. r. tanár a Magyar Pantheon bizottság tagjává kineveztetett.
Dr. BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár a Ferencz József Tudományegyetem Barátai Egyesületének Jog- és Államtudományi Szakosztálya elnökévé választatott.
Dr. FINKEY F E R E N C tb. ny. r. tanár a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagjává választatott.
D r . SCHNELLER K Á R O L Y h n a g á n t a n á r a m i s k o l c i á g . h . e v .
egyházközség

tanácsosává

választatott.

Helyettesítések:

i/Dr. MENYHÁRTH
osztrákjogi tanszékén.
I/Dr.

PÖLNER ÖDÖN

GÁSPÁR

ny. r. tanár helyettesített" az

ny. r. tanár helyettesített a politikai

tanszéken.
IVÁNYI B É L A ny. r. tanár helyettesített az egyházjogi
tanszéken.
t/Dr. SURÁNYI UNGER TIVADAR ny. rk. tanár helyettesített
a polgári törvénykezési jogi tanszéken.

Megbízások:

Dr. IVÁNYI E É L A ny. r. tanár a második félévben a tanfelügyelői tanfolyam hallgatói részéve az egyházjognak heti 2
órában leendő előadásával bízatott meg.
Dr. SURÁNYI UNGER TIVADAR ny. rk. tanár a második fél- ,
évben a „Bevezetés a jog- és államtudományokba" c. kollégium
előadásával bízatott meg.
Dr. HORVÁTH BARNA ny. rk. tanár az első félévben a „Bevezetés a jogtudományba" c. kollégium előadásával bízatott
meg.
Dr. DARÁNYI GYULA ny. r. tanár a „Közegészségtan" c.
kollégiumnak joghallgatók részére való előadásával bízatott
meg.
Dr. JANKOVICH LÁSZLÓ ny. r. tanár az első félévben a „Törvényszéki orvostan" c. kollégiumnak joghallgatók részére való
előadásával bízatott meg.
Dr. MISKOLCZY DEZSŐ ny. rk. tanár a második félévben a
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„Törvényszéki elmekórtan" c. kollégiumnak joghallgatók részére való előadásával bízatott meg.
Dr. VINCZY KÁROLY egyetemi titkár az „Állami számviteltan" c. kollégium előadásával bízatott meg.

Dr. IVÁNYI B É L A ny. r. tanár az Egyetem képviseletében
részt vett a Bolognában megtartott Marsili gróf emlékünnepén.
Dr. IVÁNYI B É L A ny. r. tanár az Egyetem képviseletében
Wilnában átadta a díszdoktori oklevelet Zaziechowsky Marian
wilnai egyetemi tanárnak.
2.

Az orvostudományi karban.
Kitüntetések:

Dr. KUNCZ ANDOR egyetemi magántanárnak a Kormányzó
Ür őfőméltósága 1930. évi augusztus hó 19-én kelt legmagasabb elhatározásával a tudományos szakirodalom müvelése,,
valamint az orvos- és bábaképzés terén szerzett érdemei elismeréseül az egyetemi rendkívüli tanári címet adományozta.
Dr. ORÁSSER J Ó Z S E F nyug. körorvost, orvostudományi oklevele megszerzésének félszázados évfordulója alkalmából, egyetemünk orvostudományi kara arany-diplomával tüntette ki.
Tudományos

társulatba

taggá

történt

megválasztások:

Dr. Kiss FERENC ny. r. tanár a „Societé d'Anth-ropologie
de Paris" c. tagjává választatott.
Helyettesítések:

Dr. P U R J E S Z BÉLA C. rk. tanár helyettesített a belgyógyászati tanszéken.
Dr. W A L T N E R KÁROLY magántanár, adjunctus helyettesített a gyermekgyógyászati tanszéken.
Dr. ISSEKUTZ B É L A ny. r. tanár helyettesített a gyógyszerismereti tanszéken.
Megbízások;

Dr. Kiss FERENC n'y. r. tanár a „Szövettani" és a „Fejlődéstan" c. kollégium előadásával bízatott meg.
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Dr. VERESS ELEMÉR ny. r. tanár a „Válogatott fejezetek a
biológiából" c. kollégium előadásával bízatott meg.
• Dr. DARÁNYI GYULA ny. r. tanár az első félévben a „Közegészségtan" és az „Élelmiszer chemiai és közegészségtani
gyakorlatok'.' .c. kollégium előadásával bízatott meg.
Dr. VIDAKOVITS KAMILL ny. r. tanár az első félévben a
„Sebészeti műtéttan" c. kollégium előadásával megbízatott.
D r . ' B E R E C Z JÁNOS ny. r. tanár a „Bábaöktatás" c. kollégium előadásával megbízatott.

Dr. HORVÁTH JÓZSEF írásmester a bábák írásoktatásával
bízatott meg.
Dr. DÁVID LAJOS C. rk. tanár a „Gyógyszerészet" c. kollégium előadásával, továbbá a ' „Gyógyszerészeti gyakorlatok"
és a „Gyógyszerészeti laboratóriumi gyakorlatok" előadásával
bízatott meg.
: Dr. G Ö L L N E R L A J O S tanársegéd a „Gyakorlati fogászat"
c. kollégium előadásával bízatott-meg.
- .
3.
A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban.
Kitüntetések:

Dr. SZÁDECZKY K . L A J O S nyug. ny. r. tanárt a wilnai Báthory István-Tudományegyetem Filozófiái Fakultása tiszteletbeli- doktorrá .választotta s a kitüntetett számára a díszdoktori
oklevelet kiadta.
Dr. CSENGERY JÁNOS nyug. ny. r. tanárnak' a Kormányzó
Ür őfőméltósága a főiskolai oktatás-terén kifejtett tevékenységével és tudományos munkásságával szerzett érdemeiért elismerését fejezte ki; ezt jelképező koronás bronz érmet adományozott.
Dr. ZOLNAI BÉLA ny. r. taná'r a francia közoktatásügyi miniszter által a Palmes Académiques-el tüntettetett ki, ami.'áz''
Officier de rAcadémie címmel jár.
Dr. SZABÓ LÁSZLÓ egyetemi magántanárnak a Kormányzó
Úr őfőméltósága 1930. évi december hó 5-én kelt legmagasabb
elhatározásával a publicistika tudományos művelése, valamint
az egyetemi oktatás terén szerzett érdemei. elismeréseül az
egyetemi rendkívüli tanári címet adományozta..
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Dr. SÍK SÁNDOR ny. r. tanár a Boldog ember inge című
könyvével elnyerte a Szt. István-Társulat Zichy Nándor-díját.
Tudományos

társulatba

taggá

történt

megválasztás:

Dr. HUSZTI J Ó Z S E F ny. r. tanár'a Polgári Iskolai Tanáregyesület tiszteleti tagjává, továbbá a pécsi Janus PannoniusTársaság rendes tagjává választatott.
Dr. BUDAY Á R P Á D ny. r. tanár az Oesterreichisches Archeologisches Institut levelező tagjává választatott.
Dr. ZOLNAI B É L A ny. r. tanár a Magyar Psychologiai Társaság választmányi tagjává választatott.
Dr. SOLYMOSSY SÁNDOR ny. r. tanár a helsingforsi Kalévala-Seura diplomás, jelvényes külső tagjává, a szegedi Dugonics-Társaság rendes tagjává választatott.
Dr. VÁRKONYI HILDEBRAND ny. r. tanár a Magyar Psycho.
Iogiai-Társulat választmányi tagjává választatott.
Dr. MESTER JÁNOS ny. rk. tanár a Magyar Psychologiai
Társaság választmányi, a Magyar Szülők Szövetségének tb.
tagjává választatott.
Helyettesítések:

Dr. SCHMIDT HENRIK ny. r. tanár heti 2 órában helyettesített az indogermán összehasonlító nyelvészeti tanszéken.
Dr. HUSZTI J Ó Z S E F ny. r. tanár hefti 2 órában helyettesített
az indogermán összehasonlító nyelvészeti tanszéken.
Dr. ZOLNAI B É L A ny. r. tanár heti 1 órában helyettesített
az - indogermán összehasonlító nyelvészeti tanszéken.
• DI;. HUSZTI. JÓZSEF ny. r. tanár heti 2 . órában helyettesített
az ókori történelmi tanszéken.
Dr. BUDAY Á R P Á D ny. r. tanár heti 3 órában helyettesített
az ókori történelmi tanszéken.
Megbízások:

Dr. BUDAY Á R P Á D ny. r. tanár kari megbízásból — miniszterileg megerősítve :— heti 3 órában művészettörténeti előadásokat tartott.
Dr. KOGUTOWICZ KÁROLY ny. r. tanár az Országos Természettudományi Tanács tagjává az 1935. év végéig terjedő
ülésszak tartamára meghívatott.
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Dr. HUSZTI JÓZSEF és BUDAY ÁRPÁD ny. r. tanárak megválasztattak és megerősíttettek az Egyetemi Gazdasági Bizottság tagjaivá.
Dr. HUSZTI JÓZSEF ny. r. tanár megbízatott a Tanítóképző
Intézeti Tanárvizsgáló Bizottság elnöki tisztségének ellátásával.
D r . HUSZTI JÓZSEF, D r . BUDAY ÁRPÁD, D r . FÓGEL JÓZSEF,

Dr. HORGER ANTAL és Dr. KOGUTOWICZ KÁROLY ny. r. tanárok
felkérettek az Egyetemi Menza-bizottság tagjaiul.
Dr. HORGER ANTAL ny. r. tanár részt vett az E g t y e t e m
képvieseltében a Helsinkiben tartott IV. finn-ugor kulturkongresszuson.
Dr. KOGUTOWICZ KÁROLY ny. r. tanár képviselte az Egyetemet dr. Zdziechowski Maryan tiszteletbelli doktorunk Wilnában megtartott díszdoktori avatásán.
Dr. ZOLNAI BÉLA ny. r. tanár képviselte az Egyetemet a
párisi Collége de Francé 400 éves jubileumi ünnepségén.
Dr. BARANYAI ZOLTÁN egy. magántanár, követségi tanácsos képviselte a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kart
a genfi II. Nemzetközi Nyelvészeti Kongresszuson.
DR. SZABÓ LÁSZLÓ egy. c. rk. tanár kari megbízásból —
mint meghívott előadó — heti 4 órában a .publicisztika köréből
való előadásokat tartott.

4. •
. A mathematikai és természettudományi karban.
Tudományos

Társulatba

taggá

történt

megválasztás:

Dr. RIESZ FRIGYES ny. r. tanárt a Groningenben megjelenendő „Compositio mathematica" c. folyóirat szerkesztőségi
tagjául kérték fel.
Dr. HAAR ALFRÉD ny. r. tanár a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagjává választatott.
D r . SZENTPÉTERY ZSIGMOND é s D r . FRŐHLICH P Á L n y .

r.

tanárok a kir. Magyar Természettudományi Társulat választmányi tagjává választattak.
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Megbízások:

Dr. GYÖRFFY ISTVÁN ny. r. tanár megbízatott a Növényrendszertan c. kollégium előadásával.
Dr. RIESZ FRIGYES ny. r. tanárt a szervező bizottság az
1932. év szeptemberében Zürichben tartandó nemzetközi mathematikai kongresszuson a saját vizsgálatai köréből való
„conférence" tartására kérte fel.
A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ür az 1930—31.
tanévtől kezdődő 5 évi időtartamra Dr. RIESZ FRIGYES, Dr.
GYÖRFFY ISTVÁN, D r . PFEIFFER P É T E R , D r . HAAR ALFRÉD,
SZÉKI TIBOR,

Dr.

D r . GELEI JÓZSEF,

FRÖHLICH P Á L ,

Dr. Kiss

D r . SZENTPÉTERY

ÁRPÁD,

Dr.

Dr.

ZSIGMOND,

FARKAS BÉLA,

Dr.

KERÉKJÁRTÓ IBÉLA e g y . n y . r . é s D r . BAY ZOLTÁN e g y . n y . r k .

tanárokat az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság
•tagjaivá kinevezte.
Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND ny. r. tanár az Orsz. Természettudományi Tanács tagjává meghívatott.
Dr. SZÉKI TIBOR ny. r. tanár a szegedi gyógyszerészvizsgáló bizottság tagjává további 3 évi időtartamra kineveztetett.
D r . SZÉKI TIBOR é s D r . SZENTPÉTERY ZSIGMOND n y . r . t a -

nárok az Egyetemi Gazdasági Bizottság tagjaivá választattak.
Dr. FRÖHLICH P Á L ny. r. tanár a szegedi Természettudományi Kutatási Bizottság tagjává és elnökhelyettesévé neveztetett ki.
D r . KERÉKJÁRTÓ BÉLA é s D r . SZENTPÉTERY ZSIGMOND n y .

r. tanárok a szegedi Természettudományi Kutatási Bizottság
tagjaivá neveztettek ki.
Dr. GELEI JÓZSEF ny. r. tanár képviselte Egyetemünket az
1930. évi szeptember hó első felében Páduában tartott zoológiai
kongresszuson.

V.

Tiszteletbeli doktori avatás.

A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban.
A Kormányzó Ür Őfőméltósága 1931. évi június hó 11-én
kelt magas - elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy
NICHOLAS MURRAY BuTLER-t, a new-yorki Columbia Egyetem
és Carnegie-lntézet elnökét kultúrpolitikai működésének, tudományos érdemeinek és főleg a magyar-amerikai kulturkapcsolatok kimélyítése terén szerzett kiváló érdemei elismeréseid
Egyetemünk tiszteletbeli bölcsészettudományi doktorrá avassa
s részére a díszoklevelet kiszolgáltassa.

VI.

Ösztöndíjak, pályadíjak, szorgalmi díjak és
egyéb jutalmak.

1.

A jog- és államtudományi karban.
a) Egyetemi pályadíjjal tüntettettek ki:
Tengerics
Ernő jogszigorló „A büntethető kísérlet különös tekintettel az u. n. alkalmatlan kísérletre" c. pályamunkájáért: pályadíj 100 P.
Dr. Fehér Endre jogszigorló „Hasonlítsa össze pályázó a
két munka tüzetes tanulmányozása alapján Plató politeiaját a
Morus utopia-ját" c. pályamunkájáért: pályadíj 100 P.
b) Szorgalmi díjban részesültek:
Szabó József jogszigorló „Az állami suverenitas nemzetközi jogi fogalma" c. pályamunkájáért: szorgalmi díj 100 P.
Vass István
joghallgató „A büntethető kísérlet különös
tekintettel az u. n. alkalmatlan kísérletre" c. pályamunkájáért:
szorgalmi díj 100 P.
Farkas
Imre II. éves, Tézsla
József
II. éves,
Joanovits
Ferenc III. éves, Lukácsi József III. éves, Mikó Sándor IV. éves,
Demeter
András
IV. éves, joghallgatók kiváló szorgalmukért
egyenkint 100 P.
Csiky

János,

Dávid

Ferenc,

Farkas

András

és Patsi

Jenő

I. éves joghallgatók kiváló szorgalmukért egyenkint 50 P.
c) 800 pengős köztisztviselői ösztöndíjban részesültek:
Bibó István II. éves, Csékány
János III. éves, Csiky
János I. éves, Horváth Kálmán II. éves, Patsay
Jenő I. éves, Séra
Gyula III. éves, Szabó József IV. éves joghallgatók, Metsér
József, Muráti György,
Szabó Mihály
és Urbán János jogszigorlók.
d) Külföldi állami ösztöndíjat nyert:
Dr. Zehery
Lajos egyetemi magántanár, igazságügyminiszteri osztálytanácsos.
12
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c) 1000 pengős belföldi tudományos kutatási ösztöndíjat
nyert dr. Vicenty
Ödön.
2.

Az orvostudományi karban.
a) Egyetemi pályadíjjal tüntettettek ki:
Haller Arthur és Szabó György
IV. éves orvostanhallgatók szövettani pályamunkájukért: pályadíj 112 P.
Győrffy
Boldizsár
és Kuna Aladár III. éves orvostanhallgatók bonctani pályamunkájukért: pályadíj 112 P.
Gagyi József V. éves és Bernát Zoltán IV. éves orvostanhallgatók kórbonctani pályamunkájukért: pályadíj 82 P.
Gagyi József V. éves és Bartók
Watzek
Ilona III. éves
orvostanhallgatók kórtani pályamunkájukért: pályadíj 82 P.
Oblatt Erzsébet
IV. éves orvostanhallgató ideggyógyá-szati pályamunkájáért: pályadíj 28 P.
Bernáth Zoltán és Flieg Ferenc IV. éves orvostanhallgatók belgyógyászati pályamunkájukért: pályadíj 82 P.
' Flieg József
és Hegedűs Endre II. éves gyógyszerészhallgatók gyógyszerészeti pályamunkájukrét: pályadíj 82 P.
b) Kubinyi Pálné alapítványi díjat elnyerte dr.
Fazekas
Gyula díjas gyakornok „A gerincoszlop sérülései törvényszéki
orvostani szempontból" c. tudományos dolgozatával.
c) Szorgalmi díjban részesültek:
Varga Géza és Szablits
Imre V. éves orvostanhallgatók:
egyenkint 50 P.
d) 800 pengős köztisztviselői ösztöndíjban részesültek:
László,

Ádám Gyula, Gilicze
Réti József,
Vajda

József,
György

Győrffy
Boldizsár,
Papp
é s Szymitzek
Emanuella

orvostanhallgatók.
400 pengős köztisztviselői ösztöndíjat nyertek:
Szvoboda
Jenő orvostanhallgató. .
e) Belföldi tudományos kutatási ösztöndíjat nyertek:
Dr. Kalló Antal,

dr. Szász

Sándor

é s dr. Vietorisz

Kálmán

tanársegédek.
f ) Külföldi állami ösztöndíjat nyertek:
Dr. Rejtő Kálmán, dr. Dirner Zoltán, dr. Ivanovics
dr. Incze Gyula, dr. Jancsó Miklós, dr. Vásárhelyi
János
Hornyánszky
Károly
tanársegédek.

György,
é s dr.
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3.

A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban.
a) Egyetemi pályadíjjal tüntettettek ki:
. Witzenetz
Júlia a'bsolvált tanárjelölt „Le theatre francais
de.Vienne" c. pályamunkájáért: pályadíj 125 P.
Tolnai
Gábor II. éves tanárjelölt „Erdély,XX. századi
regényirodalma" c. pályamunkájáért: pályadíj 125 P
Fejér Margit IV. éves tanárjelölt „A mezőtúri nyelvjárás
nyelvtana" című pályamunkájáért: pályadíj 125 P.
Faludi Mária IV. éves tanárjelölt „Csatád (Lenauheim)
néprajza és nyelvjárása" c. pályamunkájáért: pályadíj 125 P.
Schnitzl Erzsébet
III. éves tanárjelölt „Nagy-Tószeg telepítéstörténete és nyelvjárása" c. pályamunkájáért: pályadíj
125 P.
b) Jutalomdíjban részesültek:
Csókán Ilona II. éves tanárjelölt „A hódmezővásárhelyi
nyelvjárás nyelvtana" c. pályamunkájáért: jutalomdíj 81 P.
Genzinger
Margit absolvált tanárjelölt „Erdély XX. századi regényirodalma" c. pályamunkájáért: jutalomdíj 80 P.
Benkő László I. éves tanárjelölt „Szeged-Felsőtanya néprajzi monographiája" c. pályamunkájáért: jutalomdíj 80 P.
c) Szorgalmi díjban részesültek:
Papp János IV. éves tanárjelölt, a névtelen adakozó 100
pengős adományát nyerte el;
Reks Ilona III. éves tanárjelölt 100 pengőt kapott.
d) 800 pengős köztisztviselői ösztöndíjat nyertek:
Bérezi Rózsa, Blau Katalin, Buday Kálmán, Csefkó
Éva,
Csórja
Eta, dr. Elemy
Klára
Faludi
Mária,
Fejér
Margit,
Freund Ibolya, Gauder Andor, Goltner Adrién, Horváth
János,
Kassó Margit, Kaiümann
Margit, Kelemen János,
Kirchlechner
János, Klamm Rudolf, Lázár György
László, Párducz
Mihály,
Sebestyén
Erzsébet,
Schnitzl Erzsébet,
Szálkái
Zoltán,
Varga
Katalin,
Varvasovszky
Katalin és Weiner
Anna tanárjelöltek.

400 pengős köztisztviselői ösztöndíjat nyertek:
Benkő

László,

Járosi

Olga, Kratochüll

Dezső,

Schaffer

EL

és Vozáry Judit tanárjelöltek.
e) 'Belföldi tudományos kutató ösztöndíjat nyertek:
Dr. Virányi
Elemér és dr. Metzner
Károly
középiskolai
tanárok, dr. Joó Tibor könyvtári gyakornok és dr. Bodnár Béla
díjtalan tanársegéd.
vira

12*
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f ) Külföldi állami ösztöndíjat nyertek:
Dr. Binder

Irén, dr. Borbély

Andor

é s dr.

Oravetz

Vera

középiskolai tanárok, Ürmössyné
dr. Nagy
Júlia
könyvtári
gyakornok és Nyíri Antal IV. éves tanárjelölt.
g) A lengyel-magyar diákcsere-akció folytán
Sawiczki
László
lengyel származású bölcsészettanhallgató, mint csereösztöndíjas, finn-ugor nyelvészeti tanulmányokat folytatott.
h) A Magyar Tudományos Akadémia könyvjutalmában
részesültek:
Szabó Ferenc absolvált és Buday Kálmán IV. éves tanárjelöltek.
4.
A mathematikai és természettudományi karban.
a) Egyetemi pályadíjjal tüntettettek ki:
Stiller Jolán IV. éves hallgató „Tihany és környékének
pertrichus állatvilága" c. pályamunkájáért: pályadíj 70 P +
20 P jutalomdíj.
Horváth
János II. éves hallgató „A Tihany parti kövek
cladophora glomerata és epiphytonjainak faunája tekintettel az
oikologiai .viszonyokra is" c. pályamunkájáért: pályadíj 70 P.
Vidacs Aladár IV. éves hallgató „Az Árva folyóvölgy alsó
szakaszának gránitos kőzetei" c. pályamunkájáért: pályadíj
70 P + 10 P szorgalmi díj.
Scheffer
Gizella IV. éves hallgató „A Vaucheriák kultúrában való viselkedése" c. pályamunkájáért: pályadíj 70 P +
10 P szorgalomdíj.
Szabados
András IV. éves hallgató „A Botrydium pachydermum Miller Szeged környékén" c. pályamunkájáért: pályadíj 70 P + . 10 P szorgalomdíj.
Györffy
Barnabás
I. éves hallgató „A Catharinaea-nemzetség európai tagjainak systematikai tagolódása és morphologiai leírása" c. pályamunkájáért: pályadíj 140 P.
Tornyai
Sándor
III. éves hallgató „Quantumelmélet és
atomterm" c. píályamunkájáért: pályadíj 70 P.
b) Szorgalmi díjban részesült Görbe Imre III. éves tanárjelölt: szorgalmi díj 100 P.
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c) 800 pengős köztisztviselői ösztöndíjban részesültek:
Ádám Lujza, Árvay Erzsébet,
Balogh Anna, Bordács
Elvira, Bukovszky
Ferenc,
Darvas
Andor,
Dobozy
Piroska,
Győrffy
Katalin,
Horváth
János, lllésy
Júlia, Koósz
Margit,
Körmöczi
Irén, Láng Valéria, Mischung Ilona, Paál István,
Ravasz Gizella, Stiller Jolán, Szekeres
Hedvig, Szilágyi
Anna, Vidacs Aladár és Winkler
Stefánia
tanárjelöltek.

400 pengős köztisztviselői ösztöndíjban részesült Győrffy
Barnabás tanárjelölt.
d) Belföldi tudományos kutatási ösztöndíjat nyertek:,
Dr. Bruckner
zsébet

Győző,

dr. Kalmár

egyetemi tanársegédek.

László

é s dr.

Kol

Er-

VII.

Adományok.

a) A Rockefeller Foundation egyetemünk orvostudományi, valamint mathematikai és természettudományi kari intézeteiben folytatandó természettudományi kutatások támogatására 119.000 Dollár egyszer s mindenkori s azon felül hosszabb
időre szóló évi segélyt biztosított.
b) Az egyetemi ifjúság részére kiírt pályamunkák jutalmazására Szeged szab. kir. város 2000 P-t, az Angol-Magyar
Bank Rt. szegedi fiókja 400 P-t, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 360 P-t és egy magát megnevezni nem akaró Ür.
100 P-t adományozott.
c) A Magyar Tudományos Akadémia az intézeti könyvtárak s részben hallgatók részére több száz kötet munkát adományozott.
d) A Magyar Felsőház és Képviselőház a Magyar Történelmi Intézetnek adományozta a még rendelkezésre álló naplóköteteit.
Ezen felül testületek és magánosok nagyszámú könyvet
adományoztak az egyetemi könyvtárnak.

VIII.
Statisztikai kimutatások.
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Bölcsészet-doktori szigorlat

Gyógyszerész

elővizsgálat
Jegyzet

tartatott

elfogadtatott

o/o

tartatott

elfogadtatott

o/o

5

5

100

122

112

91-80

10. A m. kir. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság
előtt tett vizsgák.
Szak

Alap-

S z a k o k

o
3
•3

3
3

német

10

10

„

történet

—

—

„

francia

8

Latin-görög . .
„

német

„

történet .

„

francia

5

—

1

1

1

7

6

O .
o
r£ '

1

2

1

o
m

1

o
o

o

1

—

1

—

1

1
1

s

1

1

—

—

t
o
3
3
re
00

3
3

O)

—

a

•k.«

3
a
3
re
00

100 66-7

„

á

—

62-5

4

g

u.
re
—

<u

6

s

re

o
o

»+-

23

z

"o
-k-»

re
00

k.

Magyar-latin

i

M-i

re

3

1

1

8
©
©

1

1

o
o

—

—

1

—

—

1

1
—

—

—

—

1

1

1

1
o
o

1

1

1

8

5

5

o
o

3

3

o©

<N

6

4

•©
co
•8

Német-francia'

10

8

g

5

5

Történet-földrajz

19

12

ó
<0
in
r00
o©

10

9

14

13

o
O)
o>

5

4

O
oo

1

1

©

10

6

6

5

©
8

o
co

7

5

3

3

1

1

63

52

7

vegytan

. . . .

5

3

. .

21

13

. . . .

6

4

Mennyiségtan-természettan
Természettan-vegytan
Harmadik tárgy

összesen .

J e g y z e t :
Nö
Férfi
Róm. kath
Ref
Ág. hitv. e v
G ö r ö g kath.
G ö r ö g keleti
Unitárius
Izraelita

4

4

98.

71

CT>

o

o

Ebből:
50
48

o>

a
82-05

8

72-45

. . . .

o"

3

o
o

Természetrajz-földrajz

O

3

Ebből:
39
25

—

—

31

28.

©

co
C
©Ó
o©
1
9033

V

Paedagógiai-

Ebből:
15
16

61
10
16
2

42
9
6

13
6
6

8

6

6
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11. A Középiskolai Tanárképző Intézet tagjainak száma.
T a n é
M i l y e n

1. félév

s z a k o n ?

r
Magyar-történelem

•

e

v b e n
11. félév

n

d e s

4

3

n

német . . . •

36

39

B

francia

18

18

„

latin

7

6

„

latin-francia

2

2

„

• „

1

1

3

3

71

74

Történelem

1

1

Latin-történelem

5

5

42

44

2

2

1

1

1

1

.

. . . . . . . . . . .
. .

történet
görög

. . .

Történet-földrajz

Német-francia
Latin-francia
- Német-francia-latin
Latin-német
Mathematika-fizika
„

fizika ábr.

. . . . . .

Kémia-fizika
Fizika-vegytan-ásványtan
Természetrajz-földrajz

. . . . . . .

vegytan
Összesen .

59

63 •

2

2

15

16

4

5

24

24

13

12

311

322
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12. Kiadott oklevelek.
N
tfí
a."

N é v

Születési év

Születési hely

Oklevél szám

A) A jog- és államtudományi karon:
a) Kánonjogtudományi,
1

P. Bende György
b) Jogtudományi

1 Achácz Antal
2 Ajtay Gyula
3 Ajus Ferenc
4 Antalicz Károly
5 . tntónya Sándor
6 Augner György
7 Aulitzky Vilmos
' 8 Ádám Imre
:
9 Árvay István
10 Bach László
11 Bagosi István
12 Bakács Tibor
13 Balázs Zoltán
'14 Balogh Ágoston
15 Barna György

!

li6
17

1S

19
20
21
22
'23
24
25

Bátsmegyey Lajos
Bekény Ferenc Pál
Berkovits György
Bicsánszky Mihály
Bikay Géza
Biró György
Boda Gyula
Borbás Gyula
Brenner Ferenc János
Brett László

1892

oklevelet
Rozsnyó

doktori
1908
1893
1908
1907
1902
1903
1907
1901
1898 •
1899
1907
1895
1902
1902
1899
1909
1905
1904
1907
1905
1908
1905
1906
1906
1907

kapott :

oklevelet

Kolozsvár
Kapuvár
Miskolc
M'ezötúr
Kézdivásárhely
Kecskemét
Bród
Mezőtúr
Zalaegerszeg
Szeged
Gyires
Veszprém
Erzsébetfalva
Csíkszentkirály
Tűrkeve
Dunaszekcsö
Tolcsva
Óbecse
Nyírgyulaj
Berettyóújfalu
Újvidék
Székesfehérvár
M'ezőcsát
Máramarossziget.
Kecskemét

2801/1930- - 3 1

kaptak:
2469/1930- - 3 1
2969/1930- - 3 1
808/1930- - 3 1
2969/1930- - 3 1
2338/1930- - 3 1
1251/1930- - 3 1
2180/1930- - 3 1
2802/1930- - 3 1
744/1930- - 3 1
2059/1930- - 3 1
1452/1930- - 3 1
1614/1930- - 3 1
•699/1930--31 .
2021/1930- - 3 1
2905/1930- - 3 1 •
2338/1930- - 3 1
928/1930- -31
2969/1930- -31
2969/1930—31 .
2040/1930- - 3 1
1614/1930- -31
2969/1930- -31
2299/1930- -31
1173/1930—31
2021/1930- -31
14
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0(43
Clá
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
i64
65
66
67
68
69
70

N é v
Brüll Ferenc
Brünn László
Bukszbaum Menyhért
Csányi András
Csernyus György
Csikós István
Csillag Sándor
Csiszár Béla
Csorba István
Czigány Mihály
Czinder Károly
Daróczy Béla
Dániel Ferenc
Dávid Mihály
Dér Ferenc
Dienes Barnabás
Dobóczky Imre
Domokos Gyula
Dósa Emánuel
Drávetzky István
Dudás János
Emődy István
Endre Ferenc
Erdős Béla
Erdős Kálmán
Fái Endre
Fehér Endre
Fehér László
Feleki Ferenc
Feövényessy László
Ficsor Károly
Filó János
Fischer Endre János
Fischer Mihály
Fischer Pál
Fodor Domokos
Fórián-Szabó Iván
Forrai Sándor
Franki László
Friedmann Imre
Friedmann Jenő
Fuchs József
Gajzágó János
Gallus Sándor
Gáspár Imre

Születési év
1908
1906
1905
1908
1908
1909
1906
1907
1909
1906
1905
1908
1909
1908
1907
1894
1906
1893
1906
1907
1906
1907
1906
1908
1888
1906
1908
1907
1904
1905
1906
1899
1907
1904
1906
1900
1905
1908
1905
1901
1904
1905
1907
1907
1908

Születési hely
Nyíregyháza
Besztercebánya
Nyírgelse
Szeged
Ujfehértó
Szeged
Budapest
Alsólendva
iMiskojc
Jászberény
Gyöngyös
Karcag
Hódmezővásárhely
Túrkeve
Letenye
Eger
Szeged
Szeged
Jászberény
Beregszász
Jászberény
Királyhelmec
Mezőtúr
Péterréve
Abrudbánya
Szeged
Nagyvárad
Székesfehérvár
Nagygalambfalva
Nagykinizs
Kiskunfélegyháza
Csíkszereda
Szeged
Pleternica
Budapest
Várfalva
Kecskemét
Monor
Szabadka
Kisújszállás
Sajóbesenyő
Nyíregyháza
Fiume
Sopron
Baja

Oklevél szám
1614/1930—31
2677/1930—31
2059/1930—31
2802/1930—31
2905/1930—31
2969/1930—31
2969/1930—31
2469/1930—31
2802/1930—31
2969/1930—31
2969/1930—31
2059/1930—31
1614/1930—31
1452/1930—31
2969/1930—31
808/1930—31
1614/1930—31
2180/1930—31
1614/1930—312969/1930—31
2905/1930-31
1614/1930—31
699/1930—31
2774/1930—31
2338/1930—31
808/1930—31
2969/1930—31
1512/1930—31
2905/1930—31
2653/1930—31
1512/1930—31
1032/1930—31
2851/1930—31
2338/1930—31
2338/1930—31
1032/1930—31
2774/1930—31
1614/1930—31
2851/1930—31
277/1930—31
1614/1930—31
1117/1930—31
1896/1930—31
2969/1930—31
2677/1930—31
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ti
IA
Cl.'
•71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86'
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

N é v

Gecsei István
Geiger Imre
Gerő József
Gilly Gyula
Glatz Áprád
Gombos László
Gózner Mihály
Göőz Béla
Görömbey István
Gresz György
Gróf Kornél
Gross István
Grosz Sándor
Grünbaum Arnold
Gulya László
Gyalókay Sándor
Qyimóthy István
Gyöngyösi Zoltán
Halász. Szabó László
Halászi Árpád
Halmi Gyula
Halmi László
Hausser Rudolf
Havas György
Havas László
Helbig Henrik
Hertelendy István
Hlavács Gyula
Hofmann Ferenc
Holló Pál
Honkó József
Implon József
Iszáj János
Jakabházy Ernő.
Jakobovits László
Jász Miklós
Jeszenszky Árpád
Joós Andor
Juhász József
Kaáli László
Kain Sándor
Kalmár Pál
Kardos Miklós
Kató József
Kecskés István

Születési év
1907
1907
1888
1908
1905
1907
1904
1906
1908
1908
1905
1906
1903
1906
1904
1908
1892
1906
1906
1907
1906
1905
1907
1908
1906
1896
1909
1908
1901
1901
1907
1905
1904
1897
1908
1907
1904
1900
1902
1896
1908
1907
1905
1887
1908

Születési hely

Sátoraljaújhely
Nyíregyháza
Szilágycseh
Budapest
Rahó
Nagykanizsa
Mezőfény
Putnok
Nagyvárad
Arad
Szeged
Segesvár
Polgár
Mezőcsát
Szatmárnémeti
Kecskemét
Tiszaujlak
Budapest
Szentes
Világos
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Kecskemét
Sajószentpéter
Osztopán
Sopron
Zombor
Budapest
Kisújszállás
Szeged
Ászár
Gyula
Püspökladány
Vác
Hajdúnánás
Jászberény
Szirák
Kovászna
Türc
Kaál
Szeged
Nagykőrös
Muraszombat
Szatmár
Szeged

Oklevél szám

1614/1930—31
2338/1930—31
2851/1930—31
2299/1930—31
2851/1930—31
863/1930—31
1896/1930—31
2969/1930—31
2140/1930—31
2959/1930—31
2059/1930—31
2469/1930—31
2969/1930—31
744/1930—31
2905/1930—31
2905/1930—31
2469/1930—31
863/1930—31
2969/1930—31
2338/1930—31
2140/1930—31,
1452/1930—3l|
2180/1930—31
2969/1930—31
863/1930—31
2610/1930—31
2969/1930—31
2905/1930—31
744/1930—31
2969/1930—31
2969/1930—31
808/1930—31
2802/1930—31
1348/1930—31
2774/1930—31
2469/1930—31
2059/1930—31
1614/1930—31
2851/1930—31
2338/1930—31
2969/1930—31
1955/1930—31
2969/1930—31
1512/1930—31
1614/1930—31

212
N
00
BÜ
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Í31
132
133
134
Í35
136
Í37
138
139
140
Í41
142
143
444
145
146
147
148
149
150
151
Í52
153
154
155
156
Í57
158
159
460

N .é v.
Kelemen Ernő
Kell Andor
Khirer Ferenc
Kirz András
Kiss Béla György
Kiss Géza
Kiss István
Kiss Pál Péter
Klein Béla
Klein Gyula
Klement Antal
Kopasz István
Korpásy Gyula
Kótai Gyula
Kovács Endre
Kovács Imre
Kovácsy Kálmán
Kováts Géza
Kujnis Gábor
Kulcsár Gyula
Kun Lajos
Ladányi István
Lakatos Béla
Lakner György
Lánczi István
Leitner Andor
Leiz Lajos
Lippai József
Löke Béla
Lörik Antal
Lőw Pál
Magyar Jenő
Major József
Maurer Imre
Mayer János'
Mándy József
Márkus István
Mecsér József
Mérey Béla
Mészöly Dénes
Molnár Géza
Molnár Gyula
Muráti György
Nagy Ferenc
Nagy Mihály

Szüle-

tési év
1908
1906
1908
1900
1908
1897
1900
1905
1907
1904
1903
1906
1909
1905
1908
1904
1908
1906
1902
1906 •
1908
1905
1909
1906
1907
1905
1892
1906
1908
1899
1906
1906
1905
1905
1900
1906
1907
1908
1897
1903
1903
1896
1909
1908
1906

Születési hely
Miskolc
Keszthely
Nagykőrös
Esztergom
Budapest
Zenta
Lajosmizse
Hódmezővásárhely
Kisvárda
Szikszó
Szeged
Magyarkanizsa
Szeged
Sajkásgyörgye
Budapest
Kécskemét
Debrecen
Gyöngyös
Csetnek
Kecskemét
Kisújszállás
Budapest
Sátoraljaújhely
Budapest
Nagyvárad
Vámospércs
Púsztabatla
Szeged
Szomád
Bácstopolya
Igló
Budapest
Nagykőrös
Nyíregyháza
Eger
Tiszalök
Újpest
Szeged
Puhó
Apatin
Feldebrő
Bükkszék
Szeged
Kécskemét
Szeged

Oklevél szám
2905/1930—31
974/1930—31
928/1930—31
2513/1930—31
2299/1930—31
2969/1930—31
2338/1930—31
699/1930—31
2969/1930—31
744/1930—31
2969/1930—31
2774/1930—31
2774/1930—31
2513/1930—31
1896/1930—31
2550/1930—31
2969/1930—31
2851/1930—31
808/1930—31
2338/1930—31
1117/1930—31
1512/1930—31
2469/1930—31
2851/1930—31
1117/1930—31
2969/1930—31
2969/1930—31
2338/1930—31
2905/1930—31
2299/1930—31
2234/1930—31
1348/1930—31
1614/1930—31
1512/1930—31
863/1930—31
2969/1930—31
699/1930—31
2180/1930—31
744/1930—31
1117/1930—31
808/1930^-31
2469/1930—31
2338/1930—31
2851/1930—31
1614/1930—31

213
N
cft
ül

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

N é v

Születési év

1892
Nagypál Béla
1909
Németh László
1900
Németh Zsigmond
1900
Nyiry Aladár
1908
Nyitray Endre
1898
Olajos Sándor
1907
Orbók Sándor
1908
Ottovay István
1893
Palásthy Géza
1907
Palkovics Pál
1903
Pap György
1898
Papp Árpád
1903
Pazár László
1901
Páll Sándor
1906
Pálmai Kornél
1896
Pentz András
1901
Perlusz István
1907
Pethő Dániel
1905
Pető Györgv
1908
Pflumrh Tibor
1908
Polák György
1908
Prém István
1905
Prisztás József László
1902
Próbáld Ferenc
1905
Radó Miklós
1898
Rapcsán Vilmos
1905
Rapcsány Árpád
1901
Reis László
1906
Remes György
1909
Réder Károly
1907
Rónay Ernő
1907
Rosinger Károly
1908
Rosner Imre
• 1906
Rovó Béla
1906
Rozgonyi Kálmán
1908
Rózsa György
1908
Rudolfi Imre
1907
Rusznyák Gyula
1899
Sajó Sándor
1903
Sal István •
1909
Salzer István
1901
Sarkady Ferenc
1900
Sági József
1907
Sárkány Gyula
1904
Sárkány Kálmán

Születési hely

Oklevél szám

Jászapáti
Kecskemét
Munkács
Nyírbátor
Kisújszállás
Kaba
Fogaras
Szeged
Zombor
Esztergom
Budapest
Brassó
Kaposvár
Gyergyószentmiklós
Budapest
Budapest
Vác
Őr
Budapest
Budapest
Szakolca
Kecskemét
Kisvárda
Nagykomlós
Kovászna
Nagylak
Nagylak
Szentes
Győr
Pozsony
Kolozsvár
Szeged
Debrecen
Budapest
Bátya
Ujkécske
Debrecen
Szurdokpüspöki
Bonyhád
Gyula
Horgos
Nagyvárad
Kecskemét
Fehértemplom
Kisgut

1614/1930—31
2969/1930—31
1251/1930—31
2851/1930—31
2969/1930—31
1614/1930—:31
2234/1930—31
2774/1930—31
1452/1930—31
974/1930—31
1614/1930—31
1512/1930—31
2338/1930—31
808/1930—31
2969/1930—31
699/1930—31
2021/1930—31
1614/1930—31
699/1930—31
974/1930—31
1614/1930—31
1512/1930—31
1173/1930—31
2969/1930—31
2180/1930 -31
2513/1930—31
1117/1930—31
2180/1930—31
1614/1930—31
2610/1930—31
1452/1930—31
808/1930—31
1614/1930—31
1251/1930—31
1955/1930—31
2969/1930—31
1512/1930—31
1348/1930—31
808/1930—31
863/1930—31
699/1930—31
1614/1930—31
1614/1930—31
928/1930—31
2969/1930—31
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N
93

N é v

tt."

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
2,22
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Schak Béla
Schenk Aladár
Schleiier Jenő
Schmidt István Béla
Sebestyén Tibor
Singer Ferenc
Soós Imre
Soós István
Soós László
Sorger Károly
Stark István
Steiner József
Stern Tibor
Stépán Aladár
Szabó Géza
Szabó György
Szabó Sándor
Szász László
Szemennyei Bálint
Szilágyi Ferenc
Szmoligovics Pál
Szoboszlay Imre
Szoják Imre
Szőke Béla
Szőke József
Tamássy-Csépány László
Tarján Béla
Thuróczy Lajos
Tóth Béla
Tóth Dezső
Tóth László György
Törő András
Török Gábor
Török István
Trimmel Ferenc
Turi Gyula
Turmayer Gusztáv
Tyrnauer Lajos
Urbán János
Urmössy Károly
Vajna Sándor
Varg's József
Vasvári Sándor
Várady László
Várjon Géza

Születési év
1903
1908
1901
1904
1907
1906
1904
1906
1906
1909
1908
1907 1905
1903
1899
1907
1905
1906
1906
1889
1891
1907
1908
1906 .
1908
1907
1908
1908
1901
1902
1902
1903
1901
1908
1988
1897
1906
1905
1907
1904
1900
1903
1901
1895
1897

Születési hely
Budapest
Nagybecskerek
Zwyrziwice
Budapest
Gyöngyös
Elek
Túrkeve
Szombathely
Nyíregyháza
Budapest
Szeged
Hódmezővásárhely
Nagyvárad
Rákoskeresztúr
Pácin
Igló
Nagykőrös
Szászrégen
Orosháza
Püspökladány
Antalfalva
Szeged
Eger
Kecskemét
Kecskemét
Dunavecse
Eger
Kisvárda
Dunaföldvár
Kecskemét
Kunszentmárton
Mezőtúr
Békés
Nyíregyháza
Györ
Gát
Újpest
Orosháza
Arnót
Abrudbánya
Türkös
Kiskunfélegyháza
Kecskemét
Szentes
Zsarnóca

Oklevél szám
2905'1930—31
863'1930—31
S0S/1930—31
1614/1930—31
2677/1930—31
2905/1930—31
1896/1930—31
928/1930—31
2550/1930—31
1512/1930—31
699/1930—31
1896/1930—31
2140/1930—31
2338/1930—31
1173/1930—31
2969/1930—31
1955/1930—31
2774/1930—31
2969/1930—31
1955/1930—31
928/1930—31
2969/1930—31
808/1930—31
2338/1930—31
1614/1930—31
2550/1930—31
2180/1930—31
2021/1930—31
2774/1930—31
2234/1930—31
2851/1930^31
2905/1930—31
2969/1930—31
2610/1930—31
2969/1930—31
2851/1930—31
1896/1930—31
2774/1930—31
2905/1930—31
2969/1930—31
2774/1930—31
1348/1930—31
2851/1930—31
2299/1930—31
2905/1930—31
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253
254
255
256
257
258
259
260
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N é v
Végh Sándor
Vidéki Ernő
Vidéki Mihály
Walthier Rezső
Weiczel Henrik
Weil László
Weisz Elemér
Wimmer Ferenc
Winkler. László
Wolf Jenő
Zichermann László

Születési év
1906
1906
1903
1909
1905
1908
1906
1904
1909
1894
1908

c) Államtudományi
1
2
3
4
5
•6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aigner Lajos
Bakó János
Baky Ferenc
Balogh Antal
Baltazár Béla
Banovits Ödön
Barcza István
Bedö Béla
Bereczky Lajos
Beregszászy Gyula
Bertók Béla
Birtha József
Boda Béla
Bognár Sándor
Boross Jenő
Borsitzky Iván
Budaházy Pál
Budai Mihály
Campean Áron
Cseh Barna
Cseh Gyula
Cs.erneczky Béla
Csernyánszky Endre
Csépai Pál
Csirmaz Mihály
Csűri István
Czápos Ferenc
Deák Béla
Debreczeny János
Debsky Béla

1908
1908
1908
1906
1906
1898
1888
1908
1907
1896
1906
1907
1905
1898
1901
1905
1905
1902
1899
1908
1908
1894
1896
1906
1899
1897
1904
1900
1884
1907

Születési hely

Oklevél szám

Kecskemét
Nagyszeben •
Kiskunfélegyháza
Elek .
Varsád
Cegléd
Dömsöd
Mindszent
Budapest
Poremba-Widka Galicií
Nagykálló
doktori oklevelet
Budapest
Mezőladány
Szalkszentmárton
Hajdúböszörmény
Budapest
Miskolc
Budapest
Budapest
Birkás
Sátoraljaújhely
Ujtövisfalva
Léva
KabaSátoraljaújhely
Nagykikinda
Tamási
Encsencs
Makó
Szilágyperecsen
Fényeslitke
Csongrád
Kassa
Cserepeskenéz
Budapest
Mezőkövesd
Szeged
Ménes
Makfalva
Makkosjánosi
Nagymágocs

2140/1930—31
1955/1930—31
1896/1930—31
2969/1930—31
1614/1930—31
2338/1930—31
2851/1930—31
1173/1930—31
744/1930—31
699/1930—31
1173/1930—31

kaptak:
2970/1930—31
2970/1930—31
2339/1930—31
2060/1930—31
2970/1930—31
1513/1930—31
745/1930—31
2678/1930—31
1956/1930—31
2970/1930—31
1118/1930—31
1615/1930—31
2470/1930—31
1349/1930—31
929/1930—31
975/1930—31
1956/1930—31
1118/1930—31
2906/1930—31
2654/1930—31
1615/1930—31
2678/1930—31
929/1930—31
1615/1930—31
1897/1930—31
809/1930—31
1118/1930—31
2141/1930—31
2775/1930—31
2141/1930—31
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Születési év

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Dessewffy Olivér
Domián Ferenc
Domián Gáspár
Dorazil Károly
Drescher Pál
Drótos János
Dunszt Dénes
Erdei József .
Erdős Károly
Farkas Antal Dezső
Fehér Miklós
Fehér Miklós
Félix Aladár
Forioán Szabó László
Fridrich József
Fülöp Béla
Gábor Dezső
Gerle László
Gottlieb Tibor
Gönczy István
Görgey Ferenc
Gyalókay Sándor
Gyöngy Géza
Gyulay Sándor
Hadházy József
Hankus Lajos
Harsányi Tibor
Hatolkai Tibor
Hauber Károly
Helbig Henrik
Heller András
Hódinka Ágoston
Hódy Sándor
Hönsch László
Istvánffy István
Ivády Sándor
Jánosi Lajos
Jenei Kálmán
Jusztusz Tivadar
Kausay Tibor
Kádár Jenő
Kazik István
Kessler József
Kéler Ernő István
Kircsy György

1902
1907
1903
1904
1889
1901
1900
1907
1906
1909
1905
1905
1907
1909
1885
1886
1904
1901
1901
1905
1901
1908
1901
1907
1907
1908
1905
1898
1889
1896
1904
1908
1904
1904
1907
1903
1899
1907
1906
1904
1904
1894
1906
1904
1908

Születési hely
Mosonyszentmiklós
Alsódabas
Drávatamási
Budapest
Baja
Edelény
Kecskemét
Makó
Debrecen
Budapest
Budapest
Tápiószele
Budapest
Kecskemét
Komárom
Kérő
Hódmezővásárhely
Kaposvár
Sátoraljaújhely
Nyírbátor
Szepesváralja
Kecskemét
'Nagyiván
Hajdúnánás
Kunszentmiklós
Tiszakarád
Porcsalma
Budapest
Budapest
Sopron
Nagybecskerek
Kassa
Tiszakürt
Nagyhalász
Nagyvárad
Budapest
Hajdúböszörmény
Balmazújváros
Budapest
Kiskálló
Budapest
Lábod
Marosvásárhely
Budapest
Hajdúböszörmény

Oklevél szám
2970/1930—31
1349/1930—31
2339/1930—31
975/1930—31
1956/1930—31
975/1930—31
2970/1930—31
809/1930—31
2300/1930—31
1349/1930—31
1615/1930—31
864/1930—31
929/1930—31
2970/1930—31
2611/1930—31
2611/1930—31
2970/1930—31
1118/1930—31
2803/1930—31
1615/1930—31
2339/1930—31
1897/1930-31
929/1930—31
700/1930—31
1615/1930—31
1615/1930—31
929/1930—31
1615/1930—31
2022/1930—31
809/1930—31
864/1930—31
2970/1930—31
2551/1930—31
2470/1930—31
2300/1930—31
1897/1930—31
2970/1930—31
1349/1930—31
2970/1930—31
2470/1930—31
2906/1930—31
1615/1930—31
.975/1930—31
2803/1930—31
809/1930—31
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76 Kis Dezső
77 Kiss Imre
78 Kletz Andor
79 Korsós Imre
80 Kovács Ferenc
81 Kovács János
82 Kováts Béla
83 Kozma Gyula
84 Kövér Elemér
85 Krizsek Pál
86 Kubán József
87 Kulcsár György
88 Kürthy Lajos
89 Laczíalvi Ferenc
90 Langer Aurél
91 Laubál Károly
92 Lefkovits Ervin
93 Lengyel . István
94 Lukácsy Árpád
95 Marczell Elemér
96 Markóczy Miklós
r\-7 iviaiauviLs i^USZIG
yi
98 Masztich László
99 Matusovits Árpád
100 Mautner Jenő
101 Máriássy Dezső
102 Menyhárt Béla
103 Meskó György
104 Mihályffy László
105 Mocsáry Imre
106 Mokcsay Sándor
107 Molnár Dénes
108 Molnár Ferenc
109 Molnár Sándor
110 Müller Gyula
111 Nagy Géza
112 • Nagy István
113 Nagy László
114 Neubauer Lénárd
115 Nitsinger Henrik
116 Ornyik Lajos
117 vitéz Palotay József
118 Peterdy Miklós
119 Poli Antal
120 Prokk Dániel

Születési év

Születési hely

1905
1905
1902
1905
1907
1906
1899
1899
1908
1904
1902
1906
1906
1.893
1904
1896
1904
18S3
1907
1898
1905
1904
1905
1908
1907
1902
1908
1908
1908
1908
1903
1906
1897
1901
1894
1902
1896
1891
1899
1906
1908
1898
1893
1906
1908

Kecskemét
Berettyóújfalu
Bártía
Debrecen
Orosháza
Budapest
Abrudbánya
Temesvár
Hajdúböszörmény
Munkács
Aknaszlatina
Tapolca
Kisújszállás.
Körmöcbánya
Arad
Budapest
Sátoraljaújhely
Szikszó
Nagykanizsa
Vérbő
Budapest
N a cryyá r a d

Kiskapus
Pozsony
Devecser
Eperjes
Debrecen
Bakta
Igló
Andorszak
Máramarossziget
Budapest
Nagykónyi
Miskolc
Pécs
Losonc
Kecskemét
Sajóháza
Nagybicse
Dárda
Csongrád
Veszprém
Álsóelemér
Kispest
Szentes

Oklevél szám

:

1956/1930—31
2970/1930—31
2970/1930—31
2470/1930—31
2678/1930—31
2654/1930—31
2852/1930—31
2906/1930—31
929/1930—31
1615/1930—31
2654/1930—31
2141/1930—31
929/1930—31
2470/1930—31
1956/1930—31
2551/1930—31
1897/1930—31;
1897/1930—31
2022/1930—31
1615/1930—31
1349/1930—31
929/1930—31
2970/1930—31
2775/1930—31
2775/1930—31
745/1930—31
1349/1930—31
2906/1930—r31
2300/1930—31
2775/1930—31
2678/1930—31
2906/1930—31
2060/1930—31
1118/1930—31
2970/1930—31
2775/1930—31
2906/1930—31
2141/1930—31
2852/1930—31
1615/1930—31
2141/1930—31
2803/1930—31
2235/1930—31
1615/1930—31
1615/1930—31

218

N

N é v

II.

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
i43
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Prónai László
Prónay Tibor
Proszonits Elemér
Puchinger Károly
Reich Imre
Reinitz Hermán
Rigó József
Sajó Jenő
Schannen János
Schneider József
Schőnberger János
Siha Tököli József
Solymár Gyula
Steiner Béla
Süllős Pál
Szakóki Sándor
Szentkirályi Imre
Szerdahelyi Elek
Szigeti Béla
Szilágyi Béla
Szlávy László
Szoboszlay Imre
Szőke László
Szöllösy József
Szujer József
Szűcs Gyula
Szűcs Tamás
Telek Lajos
Temesváry Imre
Temesváry László
Thaly Dezső
Tomassich Ernő
Tóth Dezső
Ugró Zuárd
Vajdovich Béla
Varga József
Vásárhelyi József
Verebélyi László
Virágh Ödön .
Viszt József
Vojnarovszky Dezső
Vratarics György
Vucskits László
Vujovich Ferenc Zoltán
Vukovich Sándor

Születési év

Születési hely

1902 Újpest
1897 Szirák
1906 Nyulas
1903 Budapest
1907 Mezőkövesd
1892 Mezőgecse
1903 Újpest
1907 Békéscsaba
1905 Nagykomlós
1904 Gyula
1894 Piski
1902 Szeged
1906 Nagyjécsa
1902 Újpest
1902 Laskó
1903 Nagybarátfalu1896 Kecskemét
1905 Egri
1906 Budapest
1901 Debrecen
1907 Budapest
1907 Szeged
1904 Murakeresztúr
1901 • Ürményháza
1908 Bácsbokod
1905 Hodász
1906 Hodász
1908 Magyarbánhegyes
1908 Hódmezővásárhely
1901 Zenta
1905 Budapest
1908 Budapest
1907 Pozsony
1894 Pozsony
1902 Derekegyháza
1894 Kiskunfélegyháza
1905 Aranyospuszta
1908 Budapest
1891 Újpest
1896 Gyula
1898 Kisszecse
1908 Eger
1904 Sopron
1901 Kecskemét
1896 Ökörmező

Oklevél szám
2678/1930—31
745/1930—31
1897/1930—31
2300/1930—31
2970/1930—31
2970/1930—31
1033/1930—31
1513/1930—31
2141/1930—31
2551/1930—31
2514/1930—31
2970/1930—31
2852/1930—31
2970/1930—31
2803/1930—31
2906/1930—31
700/1930—31
1956/1930—31
1956/1930—31
809/1930—31
2970/1930—31
1033/1930—31
2141/1930—31
1615/1930—31
2970/1930—31
1033/1930—31
1118/1930—31
2970/1930—31
1033/1930—31
2654/1930—31
1252/1930—31
2611/1930—31
1252/1930—31
809/1930—31
1615/1930—31
2970/1930—31
809/1930—31
2906/1930—31
2611/1930—31
2970/1930—31
975/1930—31
2970/1930—31
745/1930—31
1615/1930—31
1349/1930—31
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Wabrosch Károly
Zeleny Vilmos
Zitter László
Zoltán György
Zsuffa Károly

Születési év

1905
1896
1907
1907
•1893

Születési hely

Oklevél szám
2970/1930—31
700/1930—31
1615/1930—31
809/1930—31
2339/1930—31

Budapest
Kassa
Budapest
Szeged
Újpest

B) Az orvostudományi karon:
a) Orvosdoktori
1
2
3
4
5
6
7
8
S
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ádám Gyula
Bacsich Pál
Barabás Ödön
Barázs Gyula
Benedek Árpád
Bihary Béla
Bilustsák Andor
Boskovics György
Botár Gyula
Botz Elek
Bőhm Imre
Buzetzkó Miklós
Csabay Béla
Csiky László
Czimmer Anna
Czinky Gabriella
Denk József
Erdey Gyula
Faragó János Imre
Fábián Lajos
Ferdinánd Mária
Gál Andor Ödön
Gilicze József
Gosztonyi János
Gottwald László
Gresz Béla
Günczler Rózsa
Horváth János
Kiss Margit
Korpássy Béla
Kőváry Ferenc
Kupferstein Jenő
Lázár Margit

1907
1905
1904
1904
1903
1903
1904
1904
1907
1902
1894
1898
1907
1905
1906
1904
1907
1903
1906
1906
1906
1905
1906
1900
1904
1906
1904
1906
1896
1901
1884
1905
1906

oklevelet

kaptak:

Mezőtúr
Szeged
Szeged
Forgácskút
Nagyajta
Dorozsma
Gernyeszeg
Orosháza
Marosujvár
Baiásíalva
Hódmezővásárhely
Kolozsvár
Szolnok
Kolozsvár
Arad
Pécs
Arad
Szolnok
Jászberény
Szabadszállás
Kolozsvár
Siófok
Lúgos
Versec
Miskolc
Edelény
Kiskusfélegyháza
Szeged
Nagyvárad
Szeged
Arad
Hajdúnánás
Nagykikinda

2971/1930—31
2971/1930—31
1350/1930—31
2907/1930—31
2907/1930—31
810/1930—31
1350/1930—31
1453/1930—31
2291/1930—31
2655/1930—31
2907/1930—31
1616/1930—31
2907/1930—31
2971/1930—31
2971/1930—31
1514/1930—31
2907/1930—31
2552/1930—31
2971/1930—31
1453/1930—31
2971/1930—31
2871/1930—31
2907/1930—31
1253/1930—31
2907/1930—31
2971/1930—31
746/1930—31
2971/1930—31
2.236/1930—31
2971/1930—31
810/1930—31
746/1930—31
2340/1930—31
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34
35
36'
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5T
52
53
54
55
56
57
58
59

N é

Születési év

Lőte László
Maschanszker György
Mayer Alfréd
Nagy Józseí
Nagy Károly
Nemecskay István
Offenbácher Ferenc
Pallag Imre
Patakfalvy István
Pazár Dénes
Pécsi László
Révész Ferenc
Sánta Elek
Schiller János
Soóky Erzsi
Strasser Margit
Szabó Miklós
Szappanos György
Szilágyi Géza
Tempfli Ferenc
Ungváry József
Varga István
Várady Károly
Vlasics Tibor
Weinrich Mária
Ziegler Zsóíia

1902
1905
1902
1904
1904
1906
1897
1902
1905
1903
1902
1907
19C5
1906
1905
1898
1906
1904
1906
1903
1900
1904
1907
1906
1906
1897

b) Gyógyszerészdoktori
Korányi Ernő
Székács István
c) Gyógyszerész
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Albertini Dezső
Biró Gábor Mihály
Csapó Zoltán
Faragó István
Farkas Pál
Friedmann Sándor
Grosz Sándor
Horváth Magda
Jakab Pál Barna
Kánitz Anna

1899
189S

Születési hely
Kolozsvár
Zalaegerszeg
Gyulafehérvár
Szeged
Sepsiszentgyörgy
Szeged
Szilberek
Kötegyán
Erzsébetváros
Szeged
Nagyenyed
Szeged
Karcag
Nagybecskerek
Budapest
Szentes
Szurduk
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Csanálos
Jászfényszaru
Fehértemplom
Wien
Szeged
Kolozsvár
Nádpatak
oklevelet

1900
1909
1908
1908
1909
1901
1908
1908
1909
1906

Sepsibükszád
Kolozsvár
Nagyvárod
Nagyszalonta
•Nagyvárad
Devecser
Petrozsépy
Tiszanána
Inióváralja
Kecskemét

2907/1930—31
2907/1930—31
2552/1930—31
2340/1930—31
1616/1930—31
2907/1930—31
2971/1930—31
2612/1930—31
746'1930—31
2612/1930—31
2655/1930—31
2971/1930—31
746/1930—31
1174/1930—31
1616'1930—31
1616/1930—31
1616/1930—31
1616/1930—31
746'1930—31
1616/1930—3Í
746/1930—31
1616/1930—31
1616'1930—31
1453/1930—31
2971'1930—31
1514/1930—31

kaptak:

Zilah
Székesfehérvár

mesteri oklevelet

Oklevél szám

2181/1930—31
2776/1930—31
kaptak:
1380/1930—31
1380/1930—31
1380/1930—31
1380/1930—31
1380/1930—31
1380/1930—31
1380/1930—31
1380/1930—31
1380/1930—31
1380/1930—31
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
'25
26
27
28

N é V'
j
Kollár Gabriella
Madari Margit
Major István
Mohely Vilma
Molnár Mária
Nagy Albert
Nagy László
Németh Urna
Papy Lajos
Schreck Mária
Schwarz Ferenc
St'anovszky István
Szabó Albert
Szabó Gyula
Székelyhidy Rózsa
Selmeczy László
Szendrei Ilona
Ungár Erzsébet

Születési év

Születési hely

Oklevél szám

1908
1909
1908
1906
1909
1909
1908
1910
1909
1909
1902
1899
1904
1905
1909
1904
1902
1906

Avasfelsőfalu
Kecskemét
Kistelek
Remetemező
Sándorfalva
Dicsőszentmárton
Cibakháza
Ráckeve'
Hódmezővásárhely
Magyarlápos
Törökkanizsa
Zalalövö
Biharugra
Zombor
Cséfía
•Nagyenyed
Nagykanizsa
Debrecen

1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1880/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31
1380/1930--31

d) Bábaoklevelet
1 Babinszky Margit
2 Bodor Sarolta ifj. Lovich
Gyuláné
. 3 Csókás Eszter Bocskay
Istvánné
4 Csáki Anna Gábler Péterné
5 Falusi Ilona
; 6 Hegedűs Anna Keresztes
Andrásné
7 Kirschner Rozália Gál Józsefné
8 Korom Magdolna Losóncz
Bálintné
9 Kocsis Matild Puskás Ferencné
10 Kovács Anna Pusztai Sándorné
11 Kanyó Erzsébet
12 Moldoványi Ágnes Hack
Ádámné
13 Német Etel Matild Nagy
Andrásné
14 Orosz Mária Nadaszán
Vitályosné

kaptak:

1901

Sövényháza

1360/1930--31

1896

Tét

„

1894
1906
1912

Cegléd
Battonya
Pusztamérges

n

19C0

Dombegyháza

»

1899

Mindszent

„

1899

Kiskundorozsma

»

1904

Csongrád

i,

1898
1899

Magyarbán hegyes
Nemesmilitics

1893

Medgyesegyháza

1908

Csongrád

„

1909

Honcztő

»

„

„
„
»
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15 Pászti Julianna
16 Skorka Juciit
17 Tóth Piroska Fekete Jánosné
18 Takács Veronika Pásztói
Gyuláné
19 Tóth Erzsébet
20 Várhelyi Mária
21 Zámbori Etelka Tóth Pálné

Születési hely

1903
1911

Algyő
Hátszeg

1909

Dombiratos

1895
1910
1901
1899

Kiskundorozsma
Battonya
Szeged
Battonya

Oklevél szám |
1360/. 930-3!
17

11

n
n
11

"

C) Bölcsészetdoktori oklevelet kaptak
a) A bölcsészet-,
1
2
3
4
5
6

nyelv-

Juhász László
Pap László
Tukats Erzsébet
Varga Katalin
Veidinger György
Wagner Richárd
b) A mathematikai

1
2
3
4
5

Ferenezi Sándor
Haraszti József
Pető Magdolna '
Tomori Nándor
Uray Mária

1903
1903
1891
1907
1904
1905

és történettudományi
Győr
Hajdúszoboszló
Magyarkanizsa
Kolozsvár
Budapest
Kecskemét

és természettudományi
1901
1902
1907
1904
1907

Alsójára
Mogyoród
Békéscsaba
Szeged
Budapest

karon:
2142/1930—31
2972/1930—31
1617/1930—31
2804/1930—31
1957/1930—31
2972/1930—31
karon :
2908/1930—31
2908/1930—31
930/1930—31
2908/1930—31
1254/1930—31

13. Kitüntetéssel vizsgázott hallgatók.
A) A jog- és államtudományi karon:
I. Alapvizsga.

vitéz Csiky János
Büchier Dénes
Pacsi Jenő
Pálinkás Sándor
Steller. Mária
Szebenyi Endre
Tézsla József

egyhangúlag kitűnő
szótöbbséggel kitűnő

II. A l a p v i z s g a .

ifj. Bibó István
Farkas Imre
Halász Endre
Szolnoky Jenő
Vas Tibor
Abonyi Arnold
Ács Ferenc
Balogh György
Omázé Zoltán
Heszlényi Zoltán
Hódi András
Kiss Sándor
Körösi János
Mojzes János
Reitzer Béla
Schmelzer Sándor
Szabó Imre
Szalay Sándor
Szirányi László
Tézsla József
Tompái Barna

egyhangúlag kitűnő

szótöbbséggel kitűnő
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III. Alapvizsga.
Joannovics F e r e n c
Csékán János
Csikós Miklós
Farkas Lajos
Gottdiener Imre
Jámbor L á s z l ó
Kocsondy György
Matusovits Tibor
Rápolthy B é l a
Séra Gyula
V a s s István

e g y h a n g ú l a g kitűnő
szótöbbséggel kitűnő

I. Államtudományi
Vratarics

György

szótöbbséggel
II. Államtudományi

Baltazár Béla
Fórián-Szabó László
Gyulai S á n d o r
Kováts Béla
Kriváchy Ödön
Szűcs Tamás
Vratarics G y ö r g y

kitűnő

szigorlat.

e g y h a n g ú l a g kitűnő
szótöbbséggel kitűnő

II. J o g t u d o m á n y i
Deák Géza
Süllős Pál
Szabó Mihály
Walthier R e z s ő
Árendás G y ö r g y
Erdős Béla
Hábermann G y ö r g y
K o r p á s y Gyula
Muráti G y ö r g y
O t t o v a y István
zombori R ó n a y Ernő
Urbán János

kitűnő

szigorlat.

szótöbbséggel

I. J o g t u d o m á n y i
Deák Géza
Mecsér József
Mecsér András
O t t o v a y István
Réczey Dezső
Urbán János
Walthier R e z s ő

szigorlat.

szigorlat.

e g y h a n g ú l a g kitűnő

szótöbbséggel

kitünö

III. J o g t u d o m á n y i

Deák Géza
Muráti György
Sorger Károly
Szabó Mihály
Szabó József
Balog Győző
Brünn László
Fehér László
Gresz György
Honkó József
Kain Sándor
Királyi Sándor
Lánczi István
Mecsér József
Salzer István
Walthiér Rezső

szigorlat.

egyhangúlag kitűnő
„
„
„
.

„
„
szótöbbséggel kitűnő
„
„
„
„
„
„
„
»»
„
„
.,

„
„
„
»>
„
• „
„

Cánonjogtudományi szigorlat

P. Bende György Szaniszló

(egyháziog).

szótöbbséggel kitűnő

I. Kiegészítő jogtudományi

Dr. Biró György
Dr. Teichner Ervin
Dr. Vásárhelyi Egon

szigorlat.

szótöbbséggel kitűnő

Kiegészítő államtudományi

Süllős Pál
Hódinka Ágoston
Solymár Gyula

•

szigorlat.

egyhangúlag kitűnő
szótöbbséggel kitűnő
„
„

B) Az orvostudományi karon:
Kitüntetéssel v i z s g á z o t t a k

névsora.

I. szigorlat I. f e l e :

Benkő Sándor
Braun Imre
Drexler Etelka
Fischer Béla
Fórizs Lóránt
Hajdú Béla

Issekutz Béla
Kovács Erzsébet
Reményi Lajos
Schosz Lea
Szvoboda Jenő
I. szigorlat II. f e l e :

vitéz Botfalusi Mihály
Ferenczi Endre
Fórizs Ödön
Lakos György

Papp László
Réti József
Vajda György
Weisz Imre
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II. szigorlat:
Birn S á n d o r
B ö l c s k e y Tibor
Détár Mihály
Deutsch László
Hammer Margit

Neuíeld László
Németh Gyula
P a p p Sándor
Wirth József

Hl. szigorlat:
Ádám Gyula
Fábián Lajos

Kriszt

József

IV. szigorlat:
Á d á m Gyula
Bacsich Pál
C z i m m e r Anna
Csiky László
Gresz B é l a
Gsell János

Gilicze József
Korpássy B é l a
Maschanzker G y ö r g y
Offenbacher F e r e n ;
Révész Ferenc
Weinrich Mária

gyógyszerész gyakorlati szigorlat:
C s a p ó Zoltán
Horváth M a g d a
Madari Margit
Molnár Mária
N é m e t h Ilma-

.

P a p y Lajos
Selmeczy László
Schreck Mária
Szendrei Ilona

gyógyszerész elméleti szigorlat:
Biró G é z a
F a r k a s Pál
Kánitz Anna
Molnár Mária
P a p y Lajos

Selmeczy László
Schreck Mária
Székelyhidy Rózsa
Ungár Erzsébet

approbatiós vizsga:
Csontos Mátyás
Goldbiatí Gábor
Holdy Magda

Miklós I s t v á n
Nóvák E r n ő

C) A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon:
S u m m a c u m laude: V a r g a Katalin, W a g n e r Richárd.
Cum laude: Juhász László, Dr. jur. P a p L á s z l ó .

D) A mathematikai és természettudományi karon:
Bölcsészetdoktor! szigorlat:
„Summa c u m laude" eredménnyel: H a r a s z t i J ó z s e f , F e r e n c z i S á n d o r .
„Cum laude" e r e d m é n n y e l : Tomori Nándor.

Gyógyszerészi elővizsgálat:
Fizikából:
Gonda Pál
K e s z t h e l y i Ilona
K o v á c s Zoltán.
Langhoffer Tibor
Mari Margit
M á r t o n y i Ilona

M e d v e g y Béla
N a g y Géza
S a l g ó Éva
Selmeczi László
S z á s z Júlia
Vinkler Elemér

Botanikából:
Juhász Ilona
Langhoffer Tibor
Mari Margit
N a g y Géza

S a l g ó Éva
Selmeczi László
S z á s z Júlia '
Vinkler Elemér

Kémiából:
Biró G. Mi'náiy
K r a n c z l y Ervin
L a d á n y i Etelka
Langhoffer Tibor
M á r t o n y i Ilona

Selmeczi László
S z á s z Júlia
Tóth Lenke
Vinkler Elemér

IX.

Jelentések.

1.

Az Egyetemi Könyvtárról.
Az Egyetemi Könyvtár az 1930/31. tanévben ugyanazon
helyiségekben folytatta működését, mint az előző tanévben.
Mégis a folyó évben a könyvtár helyiségeinek belső elosztódása és rendeltetése némikép megváltozott. A könyvtár eddigi
Előadótermében állíttatott fel a könyvtár I. sz. Könyvraktára,
a régi I. sz. Könyvraktár, helyisége pedig 3 részre osztva Ruhatárnak, Katalógus és Kölcsönző termeknek rendeztetett he.
A változás által lehetségessé vált, hogy 1931 szeptemberétől
kezdve az eddigi Nagy Olvasóterem az eddigi Ruhatárral megnagyobbíttassék s a Nagy Olvasóteremmel kapcsolatos helyiségek (Ruhatár, Kölcsönző, Katalógusterem, Könyvraktár) pe' dig célszerű rendben és a modern igényeknek megfelelően rendeztessék be. Az eddigi Tanári Olvasó is kettéosztatott és helyében új Tanári Olvasó 6 olvasóasztallal és külön könyvrendező helyiség rendeztetett be. A változások szükségessé
tették 38 folyóméter könyvállvány, 4 új íróasztal és 2 nagy
olvasótermi asztal beszerzését. Ennek folytán a könyvtár
könyvállványai 11369 folyóméterre gyarapodtak.
A könyvtár látogatottsága az 1930/31. tanévben a következő volt:
Látogatók:
1. Olvasók:
41966. 2. Kölcsönzők:
2916. 3.
Érdeklődök:
119. Összesen:
45.000.
Az olvasók
legnagyobb
száma:
1. Nagy-Olvasóban 1930.
márc. 12.: 304. 2. Folyóirat-Olvasóban 1931. febr. 29.: 28.
Olvasók
részletezése:
1. egyetemi: 39.155; 2. főiskolai
hallgatók: 1271; középisk. tanuló: 596; 4. szellemi munkás:
942; 5. anyagi munkás: 2.
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Egyetemi hallgatók közül: 1. joghallgató: 19.934; 2. orvostanhallgató: 7958; 3. bölcsészhallgató: 8118; 4. mathematikai.és természettud. hallgató: 3145.
A látogatók száma a mult 1929/30. tanévhez képest
(45.278) némi csökkenést mutat (245-öt), ennek oka azonban
az, hogy az Egyetemen a téli hónapokban (január—február)
az előadások az átalakítási munkálatok folytán részben szüneteltek. A könyvtár olvasótermei az idén is szűkeknek bizonyultak, ezen s a helyiségek zsúfoltságán csakis Új
Könyvtárépület
építése segíthetne.
A Könyvtár
gyarapodása
az 1930/31. tanévben:
3598 mű,
5742 kötet, 650 füzet, 416 darab.
A Könyvtár
jelenlegi
állománya:
140.461 kötet.
A Folyóiratterembe

járó

kurrens

folyóiratok

száma:

340

(1929/30.: 305).
2.

A füvészkertről.
1930/31. tanévben a -Füvészkert folytatta fásítási programmját, továbbá rendszertani néhány csoport, virágbiológiái, szegedvidéki (szikek) jellemző tagok megtelepítését, pórvirágoskert beállítását.
Első magcatalogusát is kiadta és következő külföldi botanikus kertekkel vette fel a csereviszonyt: •
Aberdeen (Scotland)
Abo (Suomi)
_
Amsterdam (Nederland)
Ann Arbor Mioh. (U. S. A.)
Anvers (Belgique)
Athén (Qriechland)
Baarn (Nederland)
Baltimore (Md. U. S. A.)
Barcelona (Espana)
Batum (U. S. S. R.)
Berlin-Dahlem (Deutschland)
Birmingham (England)
Boston Mass. (U. S. A.)
Breslau (Deutschland)
Brooklyn N. Y. (U. S. A.)

Bruxelles (Belgique)
Budapest
Buitenzorg (Java)
Calcutta (Br. India)
Cambridge (England)
Camerino (Italia)
Cape Town (South Afrika)
Ohapultepec (Mexico)
Charkow (U. S. S. R.)
Coimbra (Portugál)
Debrecen (Qazd. Akad.)
Delft (Nederland)
".
Dorpat (Eesti)
Doublin (Ireland)
Dresden (Deutschland)
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Dunedin (New Zealand)
Moskou (U. S. S. R.)
Edinbourgh (Scotland)
München (Deutschland).
El Salvador (Salvador)
Nancy (Francé)
Freiburg i. B. (Deutschland)
Napoli (Italia)
Genéve (Suisse)
Nikita Yalta Krim (U. S. S. R.)
Göteborg (Sverige)
Nikko (Japan)
Graz (Oesterreich)
Odessa (U. S. S. R.)
Groningen (Holland)
Oxford (England)
Hamburg (Deutschland)
Oslo (Norge)
Helsinki (Suomi)
Paris (Francé)
Kairó (Egypten)
Penang (India)
Karianetz-Podilskyj (U. S. S. R.)Peradenya (Ceylon)
Kassel (Deutschland)
Philadelphia Pa. (U. S. A.)
Kaunas (Litauen)
Poznan (Polska)
Kiel (Deutschland)
Rio de Janeiro (Brasil)
Kiew (U. S. S. R.)
Roma (Italia)
Kjobenhavn (Dánemárk)
Rouen (Francé)
Köln a. Rh. (Deutschland)
Santiago (Chile)
Koshun (Japan)
Sassari (Sardinia)
Krakow (Polska)
s'Gravenlhage (Nederland)
Kyoto (Japan)
Sibolangit (Sumatra)
La Habana (Cuba)
Sofia (Bulgaria)
La Valletta (Malta) •
St. Louis Mo. (U, S. A.)
Leiden (Nederland)
Stockholm (Sverige)
Leipzig (Deutschland)
Tartu (Eesti)
Leningrád (U. S. S. R.)
Tiflis (U. S. S. R.)
Lima (Peru)
Toulouse (Francé)
Lisboa (Portugál)
Turku (Suomi);
Lisle 111. (U. S. A.)
Utrecht (Nederland)
London (England)
Wageningen (Nederland)
Lwów (Polska)
Warszawa (Polska)
Lvon (Francé)
Wien (Oesterreich)
Madrid (Espana)
Zagreb (Jugoslavia)
Marburg o. L. (Deutschland). Zürich (Suisse)
Milano (Italia)
A kert faiskolájában jelenleg 208 species lombos, — 18
species tűlevelű, kiültetve pedig 602 species van.
Kis üvegházunkban és melegágyainkban ápolunk 229 speciest. Legértékesebb tagja ennek Hazánk nagy fiának, Kossuth Lajosnak élő .ereklyéje a: Cereus Peruvianus (v. ö.
GYŐRFFY in Term. tud. Közlöny
1931.).
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Élő növényeket kaptunk: FODOR D E Z S Ő (Bü'kkség, Eger),
Professor (Magas-Tátra), Dr. K O L E. (Schweiz,
Olasz-, Svédország, Norvégia, Alduna, Kazán szoros), iíj. SOMOGYI IMRE (Arad).
E tanévi legnagyobb beruházás a: 209 m. mély, percenként 600 liter vizet szolgáltató artézi kút megfúrása, amely 5500
pengőbe került s amelynek legnagyobb részét a kert saját jövedelméből fedezte.
A Füvészkert személyzete: FODOR D E Z S Ő és ifj. SOMOGYI
IMRE S. kertészek, BAKAI MIHÁLY állandó napibéres (kocsis).
A Füvészkert
kiadványa:
Index
Seminum
quae Hortus
Botanicus Universitatis litterarum regiae Hungaricae Francisco-Josephinae Szegedensis mutuo commutanda offert anno
1931. — 16°. — p. 1—4.
3.
GYŐRFFY

A Horthy kollégiumról és az egyetemi diákasztalról.
Egyetemünk legjelentősebb diákszociális intézménye a
Horthy Kollégium. A kollégiumban az 1930/31-ik tanévben 225
férfi és 161 leány egyetemi és főiskolai hallgató nyert felvételt.
A kollégiumban az 1930/31-ik tanévben a köztartási díj
havi 65 P volt-. A bejáró étkezők reggeliért 20 fillért, ebédért
vagy vacsoráért 90—90 fillért, egész napi élelmezésért pedig
1 P 40 fillért fizettek.
Tanulmányi szempontból igen nagy értéke a kollégiumnak, hogy az angol, francia, német és olasz nyelvnek tanulása
a kollégisták számára, ez évben is ingyenes és kötelező volt.
A kitűnő egyetemi tanulmányi eredményt igazoló kollégisták, amennyiben kollégiumi nyelvtanulmányaik és kollégiumi viseletük is megfelelőek voltak, rászorultság esetén kollégiumi segélyben is részesültek.
Ebben az évben teljes kollégiumi segélyt élvezett 5, félsegélyt 22, havi 30 P-s segélyt' 2, havi 20 P-s segélyt 10, végül
havi 10 P-s segélyt 63 kollégista.
E segélyekre Miniszter Ür őexcellenciája 14.000 P-t volt
kegyes utalványozni, Szeged szabad kir. város közönsége pedig 2088 P-t, míg Orosháza község 350 P-t adományozott.
Kötelességet teljesítek, amikor Szeged sz. kir. város és Orosháza közönségének nemes adományát Egyetemünk nevében és
ez úton is hálás szívvel megköszönöm.
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A kollégium tagjainak egészségi állapota az elmúlt tanévben általában kielégítő volt.

A Diákjóléti és Diákvédő Irodáról.
Az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda nyolcadik évi
működéséről a következőkben adunk számot.
Hivatásának megfelelően az elmúlt tanévben is feladata
volt az Irodának az egyetemre jövő ifjúság, de különösen és elsősorban az Iroda segítségéért folyamodó, jól tanuló szegény
diákok erkölcsi és anyagi támogatása. Minden egyes egyén meghallgatást nyert, s ügyében szükség szerint az egyetemi, világi
vagy egyházi hatóságokkal is érintkezésbe lépve, mindent megtettük arra nézve, hogy a kérelem a leghumánusabb elintézést
nyerje.
E téren nagy segítségünkre voltak az egyetemmel kapcsolatban működő egyéb diákjóléti intézmények, melyeknek vezetői mindenkor a legnagyobb körültekintéssel fáradoztak az
ifjúság érdekében és a Diákvédő Iroda diákszociális tevékenységének előmozdításán.
így a Horthy Miklós-Kollégium és a kebelében működő
Egyetemi Diákasztal, a Szent Imre-kollégium,
a dr. Lengyelinternátus,
a Katholikus Nővédő Egyesület által fenntartott
Szent Erzsébet-Leányotthon és a legnagyobb áldozatot hozó
Szeged szab., kir. város által a Városi Szeretetházban engedélyezett városi diákmenzát vezető és ellátó Irgalmas Nővérek.
A naipról-napra nehezülő életviszonyok nehéz feladat elé
állították az elmúlt tanévben is intézményünket és ha minden
erőnket az ügy szolgálatába állítottuk is, mégsem végezhettük
volna eredményesen munkánkat, ha nem állottak volna ez évben is mellettünk nemeslelkű párfogóink, megértő jóbarátaink:
az állami, egyházi, városi és egyetemi hatóságok és tisztviselői,
kik állandó erkölcsi és anyagi támogatásukkal, lehetővé tették,
hogy a reánk nehezedő anyagi gondok közepett, sokszor a tizenkettedik órában, de segítségére lehettünk a tanulóifjúságnak.
A Diákvédő Irodán keresztül a nyomorgó diákok részére
nyújtott erkölcsi és anyagi támogatás értékének teljes tudatában, mélységes hálával, és a legmélyebb tisztelettel emlékezünk
meg intézményünk és az ifjúság legnemesebb párfogóiról: gróf
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Klebelsberg
Kunó dr. vallás- és közoktatásügyi,
Sándor népjóléti és munkaügyi és Scitovszky
Béla

dr.
Ernszt
dr. belügyminiszter urak ő Excellentiáiról, mint legfőbb védnökeiről és
jótevőiről.
Mellettük mindenkor nemesszivű pártfogóink, ügyeink
szószólói voltak: Dr. Szily Kálmán államtitkár, dr.
Magyary
Zoltán egyetemi tanár, dr. Koncz Endre, dr. Fekete
Béla, dr.
vitéz Haász Aladár miniszteri tanácsos urak.
Fogadják ezúton is hálás köszönetünket, állandóan megnyilvánuló kegyes jóságukért.
Mély tisztelettel és hálával kell megemlékeznünk Szeged
szab. kir. város reprezentánsairól: főtisztelendő dr.
Glattfelder
Gyula csanád-egyházmegyei püspök úr ö Excellentiájáról, dr.
Aigner Károly főispán és dr. Somogyi
Szilveszter
polgármester
urak őméltóságairól. A nehéz időkben mindig készséggel állottak oldalunkon.
őszinte hálával és köszönettel tartozunk városunk társadalma köréből azoknak a jótékonysági egyesületeknek és azok
vezetőinek, kik ügyeink megértésével és áldozatos felkarolásával voltak segítségünkre a diákság erkölcsi és anyagi támogatásában. Dr. Somogyi Szilveszterné
és dr. Poór Ferencné úrasszonyok, mint a Szent József Akció vezetői; Várhelyi
József
pápai prelátus úr és dr. Muntyán István kir. ítélőtáblai tanácselnök úr, mint a Szeged-belvárosi r. katholikus egyházközség
egyházi és világi elnökei, főtisztelendő dr. Balogh István úr,
mint az egyházközség titkára; dr. Horger Antal egyetemi tanár,
dr. Buócz Béla, Untereiner József, dr. Török Sándor urak, mint
a DMKE és a Délvidéki Otthon ifjúsági ügyeink irányítói; dr.
Szentpétery
Zsigmond
egyetemi tanár úr, mint a Horthy-kollégium Felügyelő Bizottságának elnöke, nagytiszteletű Bakó
László ref. lelkész úr, dr. Biedl Samu úr, mint az izraelita hitközség einöke, dr. Kozma Ferenc kormányfőtanácsos úr, mint
a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár vezérigazgatója, Paulovits
István úr, mint a Magyar Nemzeti Bank Szegedi Fiókjának vezetője ; dr. Jedlicska Béla úr, mint a Szegedi m. kir. Közjegyzői
Kamara elnöke; dr. Tonelli Sándor úr, a Szegedi Kereskedelmi
és Iparkamara főtitkára; dr. Temesváry
József úr, a Szegedi
Gyógyszerésztestület elnöke, dr. Pálfy József kormányfőtanácsos úr, mint a Szeged Városi Színház főintendánsa; Várnay
Dezső úr, mint a Szegedi Városi Nyomda vezérigazgatója; dr.
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Réffy Ernő kir. s. tanfelügyelő úr, mint a Horthy-kollégium
gondnoka; az Irgalmas Nővérek vezetése alatt álló városi
menza; vitéz Papp Ferenc városi h. főszámvevő, mint a városi
gőzfürdő igazgatója, dr. Run Izidor fogorvos úr, mint a Harmónia Hangversenyrendező Vállalat igazgatója; Kürthy
György
úr, mint a Szeged Városi Színház igazgatója, Görög László úr,
mint a nevezett színház titkára, dr. Szögi Géza ügyvéd úr és
mások.
A m. kir. államrendőrség szegedi vezetősége az elmúlt
évben is a legnagyobb készséggel és megértéssel volt segítségünkre, ha ifjaink ügyes-bajos dolgaiban hozzájuk fordultunk.
Kedves kötelességünknek tartjuk ezért e helyen is hálás köszönetet mondani dr. Szalay József ker. főkapitány úrnak, dr.
Buócz
Béla rendőrfőtanácsos, főkapitányhelyettes úrnak, dr.
Schőn Károly és dr. Wéber Árpád rendőrkapitány uraknak.
Az egyetemen kívül álló kegyes pártfogóink és jótevőinken kívül mélységes hálával és tisztelettel kell köszönetet mondanunk Alma Materünk jelen évi Tanácsának, melynek tagjai
dr. Kováts Ferenc Rector Magnificussal az élén, dr Kiss Albert,
dr. Ditrói Gábor, dr. Huszti József, dr. Frőhlich Pál dékán urak
voltak, kik az ifjúság iránti szeretetükkel, állandó segítői, pártfogói voltak diákvédő intézményünknek.
Áldozatos készséggel segítettek bennünket mindenkor
egyetemünk professzorai, kiknek ezúton összesen és különkülön hálás szívvel és mély tisztelettel mondok köszönetet.
Megértéssel és szeretettel állott mellettünk az egyetem
egész tisztviselői kara, élén dr. Pettykó János főtanácsos és dr.
Kiss Albert, dr. Vinczi Károly egyetemi tanácsos, quaestor, illetve egyetemi titkár urakkal. Hálás szívvel mondok köszönetet ezúton is szíves fáradozásaikért.
Az elmúlt 1930—31. tanévben az Iroda forgalma az alábbi
képet mutatja:
Adományok

az 1930—31.

tanévben:

A népjóléti m. kir. miniszter úr menzasegélye — —
A népjóléti m. kir. miniszter úr ruha- és cipőadományok értéke. — — — — — — —
Back Bernátné úrasszony ruhaadományának értéke
Átvitel

1200.—
2660.—
120.—
3980.—

238

Á (hozat
Berecz János dr. egy. tanár úr adománya összesen
Bora Árpádné úrasszony adománya — — — —
DMKE és a Délvidéki Otthon együttes adománya —
F. J. dr. egyet, tanár úr adománya — — — —
Förster Aurél dr. egyet, tanár úr adománya — —
Gál Miksa bankigazgató úr ruhaadományának értéke
Haár Alfréd dr. egyet, tanár úr adománya — —
Halász Dénes orvostanhallgató adománya
— —
Imre Sándor dr. egyet, tanár úr adománya — —
Jankovich László dr. egyet, tanár úr adománya —
Jog- és államtudományi kar adománya — — —
Jog- és államtudományi kar adománya a kari kaszsza 10%-ból előleg címén — — — — —
Kováts Ferenc dr. Rector Magnificus úr adománya
Kozma Ferenc kormányfőtanácsos úr adománya —
Major György dr. orvos úr adománya — —: —
Réffy Ernő dr. úr adománya — — — — — —
Szeged-belvárosi r. kath. Egyházközség adománya
összesen — — — — — — — — —
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár adománya
—
Szegedi kir. közjegyzői Kamara adománya — —
Szent József Akció adománya — — —" — —
Széki Tibor dr. egyet, tanár úr adománya — —
Tanári Karok I. és II. tanfélévi adománya
— —
Tanárvizsgáló Bizottságtól — — — — — —
Városi Nyomda Rt. adománya — — — — —

1158.—
100.—
300.—
400.—
50.—
2000.—
125.—
18.84

összesen.

13774.44

Bevételezett

az Iroda

3980.—
134.—
50.—
3432.—
1000.—
50.— •
30.—
50—
102.—
50.—
20.—
286.—
200.—
100.—
1Ü0.—
13.60
25.—

az 1930—31. tanévben:

előző évi maradványból — — — — —
914.03
pénzbeli és természetbeni adományokhói
— 13774.44
az egyetemi ifjúság járulékaiból
— — — 15173.—
az Egyetemi Tanács rendelkezéséből menzaalapból
— _ — — 7500.—
egyéb kisebb tételekből
— — — — — 1207.98
kölcsönök visszafizetéséből
— — — — 13108.85
összesen:

51678.30
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Kiadott

az Iroda az 1930—31. tanévben:
szegénysorsú diákok élelmezésére — — —
lakbérsegélyekre — — — — — — —
tan- és vizsgadíjakra — — — — — —
tankönyvekre
— — — — — — —
ruházati segélyekre
— — — — — —
úti segélyekre
— — — — — — —•
gyógykezelési segélyekre — — — — —
nyomtatványokra, írószerekre — — — —
portóra — — — — — — — — —
ifjúsági egyesületek segélyezésére — — —
jutalomdíjakra
— — — — — — —
kamatmentes kölcsönökre - - — — — —
átmeneti letétek visszafizetésére
— — —
maradványként az új tanévre átvitetett — —
Összesen:

7563.50
1045.—
11228.—
468.38
2892.—
121.30
66.—
343.64
90.27
405.—
1136.90
26139.38
' 79.85
• 99.08
51678,30

Az Egyetemi Diákvédő Iroda Tankönyvtára a lefolyt tanévben is, miként az előző években gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter úr adományából gyarapította
tankönyvállományát. A kis bib'liotheca ma 1821 művel rendelkezik és az év folyamán 609 egyetemi hallgató összesen 25.505
pengő értékű tankönyvet vett ki belőle használatra. A kölcsönkönyvtár az egyetemi könyvtár segítő pártfogása mellett fejti
ki áldásos tevékenységét. Hálás köszönet illeti ezért dr. Bibó
István min. tanácsos, könyvtárigazgató és vitéz ár.
Széchenyi
Sándor
könyvtártiszt urat.
Az Iroda a mult évben 2622 drb. aktát vett át és intézett el.
Ezenkívül tetemes időt fordított a szóbeli kihallgatásokra és
tárgyalásokra is. Mindezekbőr a dicsőség elsősorban az Iroda
kezelőjét, Kerner Irma kisasszonyt illeti oroszlánrészben, aki
immár nyolcadik éve. vezeti ez intézmény irodáját és fáradtságot, időt nem kímélve, minden erejével azon volt és van, hogy
a nehéz gazdasági viszonyok között az Iroda menete zökkenést
ne szenvedjen. Fáradságos munkájáért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki.
Örömmel regisztrálom itt azt a nemes együttműködést is,
amelyben az ifjúság vezetői Irodánkkal egyetértve, fáradoztak
és fáradoznak a diákság ügyében.
Illesse köszönet itt elsősorban Dömötör Gyula szigorló orvos urat, ki a városi menzán étkező egyetemi hallgatók segélye-
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zésének lebonyolítása körül dolgozott fáradhatatlanul. Nem feledkeztünk meg dr. Albecker István, dr. Nagy Mihály, dr. Varga
Zsigmond,
dr. Trimtnel Ferenc urak közreműködéséről sem,
akik mindannyian kivették részüket a közös munkából.
Isten áldása legyen jótevőinken, egyetemünkön és ifjúságunkon.
Szeged, 1931. évi június hó 30.
5.
A Kitartás Egyetemi Atlétikai Clubról.
Az elért eredmények alapján ez évben első helyen a tennisz szakosztályt kell megemlítenünk. A szakosztály vezetősége benevezett a kerületi bajnokságokért folyó versenyekre és
kitűnő rutinnal és alapos felkészültséggel rendelkező csapata a
kerületi bajnokságot és az egyéni, valamint az ifjúsági bajnokságot is megszerezte. Ugyancsak resztvettek a vidéki városok
részére kiírt „Rothermere Serleg" körmérkőzésén, melyét szintén megnyertek. A fenti ezüstserleg ünnepélyes átadásánál
megjelent gróf Klebelsberg Kunó dr. kultuszminiszter, vitéz
Shvoy Kálmán dr. altábornagy, Somogyi Szilveszter dr. polgármester és sokan a város előkelőségei közül. Ez alkalommal
az ismert magyarbarát angol lordot egyetemünk jótevőjét táviratban is üdvözölték. Több meghívásos versenyt is rendeztek,
amelyek mindegyikén szép sikereket értek el. Vendégül látták
verseny keretén belül Cochet-et, az ismert francia bajnokot
és ugyanakkor Kehrlinget, a többszörös magyar bajnokot és a
magyar tennisz-sport számos kiváló képviselőjét. A szakosztály működő tagjai közül rátermettségük és játéktudásukkal
kitűntek: Dr. Szent-Qyörgyiné, dr. Csermák, Dzurik, ifj. Issekutz, Khun, Tompay, Joó és mások, akik nemcsak az egyesület, de az egyetem és a délkerületi tennisz-sport érdekében is
nagy szolgálatot tettek.
Az egyesület hozzájárulásával és az egyes tagok anyagi
támogatása mellett elkészült a szakosztály újszegedi club'bháza is, aminek létesítése érdekében a szakosztály vezetőségén
kívül dr. Jankovich László KEAC tanárelnöknek és dr. Pettykó
János egyetemi főtanácsosnak köszönetet mond az anyagi és
erkölcsi támogatásukért.
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A labdarugó szakosztály sajnos az előző évben elnyert
bajnoki címét megvédeni nem tudta s a második helyen végzett a délkerületi labdarugó bajnokságokért folyó küzdelemben, a tartalékcsapatok részére kiírt szövetségi díjat azonban
ez évben is, s most már negyedszer egymásután az u. n. l/B.
csapatunk nyerte el s az ifjúsági csapatunk is szép eredménynyel zárta a bajnoki szezont. A húsvéti ünnepek alatt Bácsalmásra kapott I. o. csapatunk meghívást, ahol bár csak tartalékosan is, szép eredményt ért el a kitűnően játszó bácsalmási
bajnokcsapattal szemben. A pünkösdi ünnepek alkalmával most
elő ízben látta vendégül labdarugó csapatunkat a szintén menekült Bánya- és Erdészeti Főiskola, ahol két mérkőzésen fölényes gólaránnyal győztünk, első nap a soproni vasutas, kerületi bajnokcsapattal, másnap pedig a főiskola csapatával
szemben és ezzel a két igen értékes győzelemmel a „Civitas
Fidelissima" Sopron város polgármestere által felajánlott ezüst
serleget is megnyerte, de játéktudásával meghódította a Sopronban tartózkodó és az ugyanezen körmérkőzésen szereplő
bécsi Rapid és közönségének tetszését is, amin keresztül mondhatnám nemzetközi sikert ért el. Bátran állíthatjuk, hogy az
elért eredmények, alapján labdarugó csapatunk méltóan képviseli ezen legnépszerűbb sportágban is úgy az egyesület, mint
az alma mater színeit, sőt a délkerület labdarugó sportját is,
különösen ha azt is figyelembe vesszük, hogy soraikból mindig többen szerepelnek a kerület válogatott csapatában. Tudásuk és állandó jó szereplésükért külön megemlítjük Karácsonyi, Herczeg, Solti, Ágoston, Tóth és dr. Csányi válogatott játékosainkat, akiknek sok részük van a kivívott győzelmekben.
Az eredmények elérésében azonban a csapat és a szakosztály vezetőségén kívül az oroszlánrész Nagy Tamás, jogszigorló, szákosztály intézőé, aki nagy hozzáértésével, és sportszeretetével jótékonyan befolyásolta és foglalkoztatta az egyetemi labdarugó ifjúságot.
Az asztali tennisz szakosztály is szép eredményeket
könyvelhet el az elmúlt tanévben. Tizennégy versenyen vettek
részt. A tagok közül dr. Csányi jogszigorló többszörös kerületi
bajnok érté el a legszebb eredményt az asztali tennisz világbajnokságon, ahol csak Szabados világbajnok tudta legyőzni.
A másik ugyancsak magyar bajnok, egyesületi tag Gál Magda
és Tenner Lili szintén a világbajnokságokon előkelő helyezést
16
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értek el. Az előbbi Wiesenbadenben osztrák bajnokságot, Parisban nemzetközi mérkőzés keretein belül pedig előkelő helyezést nyert. 'A környékbeli városok versenyén minden tagunk
első helyre került. Csányi dr. lett többek között Szolnok város
bajnoka vereség nélkül. Ezen szakosztályunk volt az egyetlen,
amely nemzetközi sikerekkel dicsekedhetik, s tagjai közül szerepeltek London, Páris, Bécs és más külföldi városokban rendezett versenyeken, ahol mindenkor kitűnően képviselték egyesületük, egyetemünk és a magyar nemzeti színeket.
Az atlétikai szakosztály, mint a múltban, úgy az idén is
igen intenzív működést fejtett ki. Versenyzői úgy a kerületi,
mint az országos versenyeket mindenkor nagy számmal és
szép eredményekkel látogatták s sokkal több eredményt értek
el, mint a múlt évben. Vendégül látta az egyesület a pécsi egyetemi atlétákat és a budai tornaegylet atlétáit s- ezeken a versenyeken több jó eredményt ért el, s Boros révén a gátfutásban kerületi rekordot állított fel. Ezeken a versenyeken a kitűnően szereplő Lázár bajnokságokat nyert, majd pedig mint
országos válogatott a lengyelek ellen nemzetközi sikert is ért
el. Atlétáink közül az elért eredmények alapján 'kiemelkednek
még: Stumpf, Parassin, Góby, Sófalvy és Illyés dr. A sikerek
elérésében sokat köszönhet a szakosztály Ottovay Károly intézőnek, aki mint 'kerületi bajnok és rekorder atléta, tudásával
szívesen szolgálta egyesülete
érdekeit.
A birkózó szakosztályunk dredményei bár lényegesen kisebbek az előző szakosztályokéval szemben, még így is figyelemre méltók. Ezen férfias sportágban az eredmények elérésénél sok versenygyakorlatra van szükség s a mi fiatal gárdánk
a győzelmek kivívására még nem elég felkészült Mindamellett
birkózó csapatunk résztvett a Szentesen megrendezett délkerületi birkózó bajnokságon, ahol a nagyközép súlyban Hadraba
István kerületi bajnokságot, Ambrus pedig igen jó helyezést
ért el, úgyszintén a Debrecenben megtartott legjobb vidéki címért folyó küzdelmekben Hadraba harmadik helyen végzett
súlycsoportjában.
Vívó szakosztályunk eredményessége tekintetében némi
visszaesés mutatkozik, bár itt is elég nagy a működő tagok létszáma. Több bajnokságon vettek részt, így a „Halász Zsiga"
főiskolai emlékversenyben, majd a délkerületi kardcsapatversenyen. Mindkét versenyen a második helyen végeztek és' a
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dél'kerületi egyéni kardvívó bajnokságot megnyerték. Az eredmények elérésében érdemeket szereztek Vclgyessy és Szántó
orvostanhallgatók, előbbi mint a szakosztály intézője elismerést érdemlő fáradsággal igyekszik szakosztálya tekintélyét
emelni.
Külön hálával emlékezünk meg Tomanóczy Gusztáv vívómesterről, aki tudásával és az ifjúság iránt érzett szeretetével igyekszik hathatósan támogatni a vívó szakosztály működését.
A tornász és céllövészeti szakosztályunk Kovács Buna
János testneyelési tanár vezetése alatt működik, utóbbi a kötelező testnevelés keretein belül. Előbbi szakosztály versenyzői
többször szerepeltek igen szép eredménnyel. Ennek a szakosztálynak a tagjai különösen azoknak a soraiból kerül ki, akik a
középiskolában csak részben sajátították el az egyes tornaszereken való gyakorlatokat és a hiányok pótlása igen nagy fáradságot és még több türelmet és időt vesz igénybe. Mindezt a fáradságot úgy a céllövészek és a tornászok részére Kovács
Buna János testnevelési tanár szívesen hozza meg az egyetem
ifjúságáért és hisszük is, hogy az eredmény nem marad el.
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X.

Pályatételek és pályázati szabályok.

I. A jog- és államtudományok köréből:
1. A büntető jogból: a büntethető kísérlet, különös tekintettel az u. n. alkalmatlan kísérletre. (Harmadszor.)
2. A pénzügyi jogból és pénzügytanból:
fejtessék ki a háború utáni általános és fényűzési forgalmi adó elmélete és gyakorlata. (Harmadszor.)
v
3. A közigazgatási
jogból:
a munkásbiztosítás jogi természete. (Harmadszor.)
4. A statisztikából:
Szeged város kiadásainak alakulása
az újjáépítés
korszakában.
5. A jogfilozófiából:
hasonlítsa össze pályázó a két munka
tüzetes tanulmányozása alapján Plató politeia-ját a Morus
utopia-ját.
6. A nemzetközi
jogból: az állami suverénitás nemzetközi
jogi fogalma.
7. A magyar magánjogból:
fejtse ki pályázó a jogcselekmények hatálytalanságának elméletét: „Magyarország magánjogi törvénykönyve" törvényjavaslatának alapján.

II. Az orvostudományok köréből:
1. Bonctan:
előállítandó a felső és alsó végtag inhüvelyei
és nyálkatömlői.
2. Szövettan:
az agyidegmagvak sejtjeinek alaki sajátságai.
3. Szülészet:
a. vizeletvizsgálat eredménye a terhesség
egyes hónapjaiban és a gyermekágyban.
4. Általános kórtan: vizsgálja pályázó a c-avitaminosis
hatását a belső sekretios szervekre.
5. Belgyógyászat:
vizsgálja a pályázó belső megbetegedéseknél a pancreas elválasztásának és belső elválasztásának
zavarait.
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6. Szemészet:
vizsgáltassanak a szemklinika egy évi járóbeteg-anyagából a fertőzéses kötőhártyagyulladások bacteriologiai leletei.
7. Bőrgyógyászat:
vizsgáltassák a hőmenet különböző
bőrbántalmaknál.
8. Közegészségtan:
az aludttej és a különböző aludttej
prosparatumok bacterium flórájának megvizsgálása és leírása.
9. Orvosi vegytan:
szabadon választandó thema.
10. Gyermekgyógyászat:
tanulmányozza vizsgáló a csecsemőkori fogzás alatt észlelt átmeneti megbetegedések összefüggését a fogzással.
11. Gyógyszertan:
az újabb morphin-származékok hatása
a bélműködésre.
12. Élettan: tanulmányozza pályázó a szívizom megmerevedését természetes és mesterséges viszonyok között.
13. Törvényszéki
orvostan:
I. vizsgálandók á különböző
emberi szövetek és nedvek csoportjai (u. m. a véré) és ezek
törvényszéki orvosi jelentősége. — II. Művi' elvetélésből származó méhlepények macro- és microscopos vizsgálatából mily
törvényszéki fontosságú megállapításhoz juthatunk ?
14. Elmekórtan:
tanulmányozza pályázó a malariával
gyógykezelt paralyticus értelmi műveleteinek változását.
15. Egyetemi gyógyszertár:
összehasonlítandók a különböző ipecacuanha értékmeghatározó módszerek.
16. Körbonctan-kórszövettan:
vizsgáltassák meg a vaccihatio utáni encephalitis kérdése Magyarországon.
17. Sebészet:
végeztessenek utóvizsgálatok a gyomor
(duodenalis) fekély miatt operált betegeken.
III. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományok köréből:
1. Philosophiábói:
Platón és Plotin tanának párhuzama.
— Filozófiai irányok Madách „Ember tragédiájá"-bán.
2. Paedagogiából:
a magyar közoktatásügy 1526-ig (az
eddigi irodalom teljes feldolgozása).
3. Paedagogiai-lélektánböi:
a névelő ráhatások lélektana.
4. Magyar nyelvészetből:
valamely alföldi magyar város
vagy község nyelvjárásának ismertetése.
5. Magyar irodalomtörténetből:
Erdély XX. századi regényirodalma.
6. Német-philologiából:
a Trianonelőtti Magyarország
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valamely német telepének telepítéstörténete, nyelvjárása, vagy
ethnographiája.
7. Francia irodalomból:
a bécsi francia színház története.
8. Classicá-philologiából:
ifj. Plinius levelei műfaji szempontból.
9. Magyar történelemből:
Kossuth honvédtoborzó körűtja
az alföldi városokban 1848 őszén.
10. Magyar
művelődéstörténelemből:
egy-egy korszak
vagy földrajzi egység művelődése, társadalma, főleg az Alföldön.
11. Régészetből:
régészeti adatok Orbán Balázs: A székelyföld leírása című munkájának 1—4. köteteiben. Kritikai
méltatás jutalma a Kendi—Finály-alapítvány felhasználásával
100 P.
12. Földrajzból:
valamely alföldi terület erdészeti talajvíz
megfigyeléseinek feldolgozása.
13. Valamely község néprajzi monographiája (lehet vázlat is), vagy szabadon választott'néprajzi téma. Egyenlő értékűek között az első tétel részesül előnyben. (Hermann-féle alapítvány).
14. A magyar irodalomtörténet vagy történelem tanára
által kijelölendő téma. kidolgozásáért, egy magát megnevezni
nem akaró úr adományából 100 (száz) pengővei jutalmazható
egy szorgalmas és nevében is magyar bölcsészethallgató.
IV. A mathematikai és természettudományok köréből:
1. Állatrendszertanból:
A Tisza folyó halai. (Pályázó saját gyűjtése alapján).
2. Általános Állattanból:
I. Szeged Környékének Peritrichus Véglényei. — II. Szeged Környékének flypotrichus Véglényei. — III. Szeged Környékének Testaceái. — IV. Szabadonválasztható tanulmány.
3. Növénytanból:.
I. Szabadon választható tanulmány a
virágtalanok köréből. — II. Valamely növénynemzetség vagy
jobban tagolódó faj monograficus feldolgozása, különös tekintettel a Nagy-Alföld flórájára. (A dolgozathoz készült rajzok
és nagyítós készítmények melléklendők. A praeparatumok a
növénytani intézet tulajdonába mennek ál).
4. Ásvány- és földtanból:
szabadon választható tétel az
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ásvány- és földtan köréből. — II. Szeged vidéke valamely részének ásvány- és földtani alkotása.
5. Geometriából:
szabadon választható tanulmány a geometriai vizsgálatok köréből.
6. Mathematikából:
szabadon választható tanulmány a
valós- vagy komplex-változós függvények elméletéből.
7. Az elméleti fizikából: szabadon választható tanulmány
az atomelmélet köréből.
8. Gyakorlati
fizikából:
szabadon választható kísérleti
tanulmány az elektromosság alkalmazásainak köréből.
9. Kísérleti fizikából: szabadon választható tanulmány a
physika bármely ágából.
10. Vegytanból:
I. szabadon választható kísérleti vagy
irodalmi tanulmány a szerves vegytanból. — II. Az aktivitás
és a koncentráció fogalma és jelentősége.
Pályázati szabályok.
1. A tudományegyetem részéről kihirdetett pályatételekre csak a m: kir. Ferencz József-Tudományegyetem rendes,
tanárjelölt és gyógyszerészeti tanfolyam hallgatói pályázhatnak, továbbá azok, az egyetemen absolvált hallgatók, — a doktorátus megszerzéséig, legfeljebb azonban az absolutorium kiállításától számított egy évig, — akik igazolják, hogy doktori
fokra készülnek.
2. A pályázatok nyelve — ha csak különösen más nincs
meghatározva — egyedül a magyar.
3. Valamennyi pályadolgozat beadásának 'határnapja
1931. évi április hó lő-ika. A jutalmak 1931. május 29-én adatnak ki az egyetemi ünnepélyes közgyűlésében.
4. A pályadolgozatok negyedrétben, tisztán-, más által
írva, lapszámozva, bekötve és jeligével ellátva nyújtandók be.
5. A dolgozathoz használt források és segédeszközök pontosan megjelölendők.
6. A szerző nevét, egyetemi hallgatói minőségének megjelölését tartalmazó pecsételt levélen ugyanazon jelige álljon,
amely a pályamű címlapján olvasható.
7. A pályaművek az illető karok dékáni hivatalaihoz küldendők be.
8. A megjelölt kellékekkel nem biró, vagy a kitűzött határidő után érkezett dolgozatok pályázatra nem bocsáttatnak.
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9. A beérkezett kéziratok semmi szín alatt sem adatnak
vissza, hanem az illető kar levéltárában maradnak.
10. A jutalom viszonylag a legjobb munkának csak azon
esetben adatik ki, ha az magában véve is díjra méltónak találtatik.
11. Rendszerint pályadíjat csak egy dolgozó nyerhet el;
amennyiben azonban a pályakérdést kitűző kar többek közreműködését is helyénvalónak találnia, a díj ezek között megoszlik.
12. A pályamű a szerző tulajdona marad, ki annak kinyomatása felől szabadon rendelkezhetik. Ha azonban művének kiadása alkalmával az egyetemi pályázatra, illetve jutalmaztatására hivatkozik, köteles a bíráltokat egész terjedelmükben a dolgozathoz kinyomatni.

XI.
Alapok és alapítványok.
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Az egyetemi Quaestura kezelésében 1931. évi
junius hó 30-án.
Sorszám

Kelte

Neve'

Célja

1

1923.
11/25.

Szeged-Csongrádi Takarékpénztár alapítványa 4 drb.
1417—20. számú á 100 P n.
é. saját részvény és 273 P 70 f
osztaléka, illetve annak kamata

Az egyetem tanárai, magántanárai, adjunctusai,
tanársegédei és gyakornokai tudományos tárgyú
dolgozatainak kiadása

2

1924.
111/12.

Dr. Tóth Lajos államtitkár
Karonként felváltva,
és gelencei Miháltz Ödön és évenként
egy-egy hazafias,
neje Debreceni Júlia egyesitett szorgalmas
és tehetséges
alapítványa. Takarékbetéti
hallgató jutalmazása
könyvben 162 P 48 f tőke és kam.

3

1924.
IX/4.

Dr. Hermann Antal és neje
Jósa Aranka egyetemi néprajzi pályadij-alapítványa. Takarékbetéti könyvben 73 P 14 f
töke és kamat

4

1925.
1/26.

Kendy-Finály Henrik emlékdíj alapítványa 3 drb á 1000 K Archeológiai tárgyú doln. é. 6%-os nosztrifikáli járadék
gozat jutalmazása
kölcsönkötvénv (jelenleg értéknélkül) és 108 P 18 f töke és kam.

5

1926.
V/20.

Dr. Mészáros Andor és neje
K. Szabó Teréz jutalomdíj alapítványa 5 drb á 50 P n. é. Pesti
MagyarKereskedelmi Bank rész- A szegedi egyetem hallvény és 2 drb (5-5 összevont) á gatóinak támogatására
15 P n. é. Mezőgazdasági és
Ipar Rt.-i részvény és 299 P 61 f
tőke és kamat illetve e részvények kamatszelvény jövedelme

6

1926.
VI/25.

Dr. Kubinyi Pálné sz. Bartányi
Anna emlékdíj alapítványa. Takarékbetéti könyvben 1600 P
tőke és 52 P 06 f kamat

Egy orvoskari tanársegéd
tudományos dolgozatának jutalmazása

7

1927.
XI/25.

Dr. Csengery János alapítványa. Takarékbetéti könyvben
217 P — f tőke és kamat

Klasszika-filológiai dolgozat jutalmazása

8

1928.
X1I/3.

Dr. Tóth Károly egyetemi pályadíj alapítványa. Takarékbetéti könyvben 3104 P 80 flőke
és kamat

Jogtud. tárgyú
dolgozat jutalmazása

Néprajzi tárgyú dolgozat
jutalmazása
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