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Tanévnyitó ünnepély
A kolozsvári m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem
1941—42. tanévét megnyitó ünnepi közgyűlésén 1941. október 12-én elhangzott beszédek:
A)

SZENTPÉTERY

ZSIGMOND

nyitó

rektor

meg-

beszéde:

Tekintetes Egyetemi Tanács! Mélyen tisztelt lelépő
Rektor Ür!
Amidőn Egyetemünk hagyományaihoz híven formailag
is átveszem a jelképes lánccal együtt Egyetemünk rektori
tisztségét, őszintén köszönöm a lelépő Rektor úrnak hozzám
intézett szavait és kívánságait. Köszönöm azért is, mert ő
vezette be a mult tanévben Egyetemünk életét eredeti székhelyén, itt ősi Kolozsvár városában. Hálás érzéssel mondok továbbá köszönetet Egyetemünk mind az öt karának,
melynek elektorai egyhangú megválasztással tiszteltek meg
ennek az előttünkj professzorok előtt legdíszesebb méltóságnak a reám ruházásával.
Ez a kitüntető egyhangú bizalom valóban nagy jutalom.
Ügy érzem, hogy ez a jutalma annak a négy évtizedes
munkának, amelyet a Ferenc József-Tudományegyetem szolgálatában, az egyetemi ifjúság tanításában és segítésében
végeztem. Ez alatt a hosszú idő alatt őszinte akarással törekedtem arra, hogy mint kutató Egyetemünknek régi nagy
tudományos hírnevét csekély erőmmel is növeljem; hogy
mint professzor hallgatóim kiképzésének lehetőleg új módjait dolgozzam ki szaktudományom tanításánál és hogy
mint az ifjúság karitativ ügyei egy részének hosszú ideig
vezetője az egyetemi ifjúság nemes céljainak elérését meg-
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könnyítsem. Tanszéki Elődömnek, az én kiváló pedagógus
tanítómesteremnek: S Z A D E C Z K Y GYULA-nak az elvei alapján igyekeztem célomat elérni. Ennek a munkámnak elismerését látom az irántam megnyilvánult bizalomban.
Teljes életemben a kötelességteljesítés híve voltam. Ez.
a lelki adottság most arra késztet, hogy lelkiismeretesen
igyekezzem megfelelni a reám váró nehéz feladatnak. A
1mult év a boldog visszatérés meg-megújuló ünnepe volt,
a folyó év a munka éve lesz. Nem lesz ez könnyű a mai
nehéz időkben: a ;dúló háború és a reánk váró megpróbáltatások között vezetni Egyetemünket. De erős a hitem,
hogy felsőbb hatóságaink jóakarása, továbbá a Tekintetes
Tanács és Tudománykarok támogatása és az egyetemi ifjúság megértése segítségével sikerül majd Egyetemünk életefolyását a rendes mederben megtartani, esetleg további
fejlődését is elérni.
Csakis ilyen támogatás mellett lehet a rektor az Egyetem érdekednek igaz szószólója, jogainak valóban képviselője, autonómiájának védője, hagyományainak őrzője, a tudománykarok tagjainak hűséges segítőtársa. Az egymás iránt,
tanúsítandó kölcsönös megbecsülés legyen minden közös
ténykedésünk alapja. Ez a kívánatos összetartás a rektor
és az egyes professzorok között, ez az együttműködés
szükséges ahoz is, hogy Egyetemünk féltett kincsének, a_
fiatalságnak a lelkét minden káros külső befolyás ellen
megvédjük és így magunknak megtarthassuk. Ez a teljes
együttérzés és a fiatalságról való együttesen végzendő szeretetteljes gondoskodás az előfeltétele annak, hogy a fiatalság a rektorban az ő jóakaratú tanácsadóját, pártfogóját, védőjét és segítő-barátját lássa.
Kérem ezzel kapcsolatban a már említetteken kívül
különösen Kolozsvár városának egyházi, katonai, polgári
hatóságait és nemes közönségét, akik Egyetemünk iránt
baráti érzéssel viseltetnek, segítsenek bennünket az idén
is áz Egyetem magasztos hivatásában végzett munkánkban.
Önzetlen célunkat hazánknak, így Kolozsvárnak, ennek a
memes ősi egyetemi városnak a javára is a Mindenható
áldó kegyelméből ilyen módon el is érhetjük.
Ezzel a magyar királyi Ferenc József-Tudományegyetem 1941—1942. tanévét megnyitom.
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B)

SZENTPÉTERY

rektor
előadása:

ZSIGMOND

laló

székfog-

Tekintetes ünnepi közgyűlés! Mélyen tisztelt közönség!
Amikor most a lelépő Rektor Ürnak hozzám intézett
szavait megköszöntem, említettem, hogy a rektor az Egyetem
hagyományainak őrzője kell hogy legyen. Ezek a hagyományok azok, amelyeket Egyetemünkön 69 év rektorainak
bölcs kormányzata fejlesztett ki és amelyeknek köszönhető,
véleményem szerint, hogy Egyetemünk szilárd alapokon
nyugszik és hogy még a közelmúlt nagyon nehéz, nagyon
változatos, napjaiban is meg tudta állani a helyét. Így hagyomány az, hogy a rektor a formai beiktatás alkalmával
szaktudománya köréből választja székfoglaló értekezésének
tárgyát.
Ezelőtt éppen 30 évvel tartotta felejthetetlen mesterem:
G Y U L A rektori székfoglaló beszédét Egyetemünkön a szilárd földkéreg és a szerves világ életének az össze-1
:függéséről. Mint az ő tudományszakának e rektori székben
utána az első képviselője, Reá való kegyeletes megemlékezésül, most e helyen a szilárd földkéreg pár ásványi anyagának és az emberi életnek az összefüggéséről óhajtok szólani. Ezért a rendelkezésemre álló érdekes és értékes leírások, valamint szakmunkákból szerzett adatok alapján olyan
ásványokat, illetőleg azokból nyert fémeket ismertetek, amelyek nemzetgazdaságilag fontosak s amelyek az ú. n. i p a r i
n y e r s a n y a g o k közé tartoznak. A mai történelmi idők
pedig azt teszik kötelességemmé, hogy olyan adatokat is
megemlítsek, amelyek megvilágítják, mily fontos Etazánkra
nézve e tekintetben is Erdély és a többi elcsatolt, hisszük,
hogy csak egyelőre elcsatolt, magyar föld zavartalan birtoklása.
SZÁDECZKY

Ha mindazokat az ásványokat ismertetni akarnám, melyek az ember életében nagy szerepet játszanak, akár félévekig tartana mondanivalóm, azért most csak egyes, az
ember életére különösen fontos ásványokat említek meg,
tehát mintegy kiszakított részleteket fogok közölni a mélyen
tisztelt hallgatósággal. Ezért tekintek el most például a
(drágakő gyanánt használt ásványoktól, amelyek pedig min-
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den időben kedvelt tárgyai voltak az emberiségnek. Eltekintek továbbá a mindennapi életben használt rendkívül
fontos anyagoktól, amilyen pl. a kő,só, a petróleum, a kőszén,
stb., stb. Most csak azokat említem, amelyeket a mai nyelven általános összefoglaló néven f é m e s n y e r s a n y a g o k n a k neveznek.
Ezek a fémes ásványi anyagok talán sohasem voltak
fontosabbak, mint éppen ma, a világnemzetek küzdelmében. Igen sok ilyen anyag van, amelynek szinte elhatározó
szerepe van. Ezek között is meg szokták különböztetni
az úgynevezett elsőrendű szükségleteket. Ezek az elsőrendű
fémes nyersanyagok a természetben, az ásványok világában
rendesen nem színállapotban, hanem főleg ércek formájában fordulnak elő, tehát más ásványos elemekkel vegyülve vagy keveredve. Már most ezek közül is mai rövid,
előadásomban főleg csak azokat a fémeket, illetőleg azoknak
az érceit említhetem, melyek hazánkban is tekintélyes menynyiségben fordulnak elő. Ilyenek a vas, réz, ólom, cink
és alumínium ásványércei. Szorosabb értelemben véve nem
tekinthető ipari nyersanyagnak az ezüst és az arany,
de ez a két nemes fém a mellett, hogy ipari feldolgozás
alá is bőven kerül, igen nagy jelentőségű a nemzetek életében. A nálunk is bőven található, úgynevezett nem-fémes
fontos ásványi anyagoknak, mint a porcellánföld, gipsz,
kősó stb. stb., a száma olyan nagy, hogy ezeknek még
a felsorolásától is el kell tekintenem.
Eevezetésül még azt kell mondanom, hogy az emberiség
történelmének tulaj donképen sohasem volt olyan ideje, amikor nem voltak fontosak az emberi életre az ásványország,
tagjai. Nélkülözhetetlenek voltak ezek az emberi művelődés hajnalkorában, az emberiség későbbi fejlődésében és
ma is. Nem véletlen dolog az, hogy az egyes emberi korszakokat ásványi anyagokról nevezték el. így beszélnek
kőlcorszakról, amikor az ember védő és élelmiszer-szerző
eszközei kőzetek, tehát ásványhalmazok voltak; beszélnek
bronzkorszakról, vaskorszakról. Országok, országrészek keletkezése, virágzása, pusztulása, egész nemzetek sorsa is.
sokszor jórészben ásványokhoz volt és van kötve. Elég,,
hogyha csak a délafrikai búr államok sorsára gondolunk,
amelyben a gyémánt és az arany játszotta a főszerepet,.
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vagy pedig a nyugat-németországi hatalmas szén- és vaselőfordulásokra, amelyeknek birtoklása évszázados harcokra
vezetett két nagy nemzet között. Aranyért való hosszú küzdelmek színhelyei voltak Kaliforniának napsugaras tájai
éppen úgy, mint Alaszkának havas pusztaságai.
Tudományos ásványtani szempontból minden ásvány
egyforma értékű, ha tehát azt mondjuk, hogy ezek közül
az említett fémek közül a v a s látszik legfontosabbnak,
ezt a megkülönböztetést csakis az emberi használat szempontjából tesszük, hiszen általánosan használt eszközeink
legnagyobb része vasból készült. Nem tudhatjuk, vájjon
milyen irányban fejlődött volna az emberiség, ha a vas
használatát annak idején, az emberiség ókorában, nem
ismerték volna fel! A vasbányászatnak, vaskohászatnak, és
a vas felhasználásának a fejlődése összeesik a művelődés
fejlődésével. Olyan szoros összefüggésben vannak, hogy
egymástól el nem választhatók.
A régi időkben egyes vidékeken főleg a csillagok világából földünkre került meteorvas-anyagot használták fel.
Ezekre a meteorvasakra vonatkozó régi adatok a középkorban feledésbe merültek, és csak a XVIII. század közepén mutatták ki újra, hogy a földi vas mellett meteorvas
is létezik. Lassanként azonban ellenkező végletbe csaptak
át és a földi vas létezését kezdték mindinkább szűkebb
térre szorítani, amíg csak ki nem mutatták, hogy a grönlandi (Disco, Melville) óriási színvas tömegek valóban földi
eredetűek. Ezek között a hatalmas vasdarabok között 25.000
kg-os is előfordult. A bazalt erupciója hozta a föld felszínére. A meteorvasnak érdekes tulajdonsága a nagy nikkeltartalom, de a fémvizsgálat fejlődésével kiderült, hogy a
kétségtelen földi-vasak is gyakran tartalmaznak nikkelt, bárha több is közöttük a nikkelmentes.
Az ember által felhasznált vas mai napság azonban
majdnem kizárólag ásványi, tehát a föld szilárd kérgéből
kikerült vasércekből származik. Ezek a vasércek a fémvasnak oxigénnel vagy kénnel képezett vegyületei. Az oxigénvegyületek közül a mágnesvasérc (mágnetit kb. 70 °/o
vastartalommal), a vörösvasérc (hematit 60—70% vastartalommal) és a barnavasérc (limonit 50—60% vastartalommal) a legfontosabbak, míg a kénnel együtt alkotott
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ércek közül a kénes vasérc (pirit kb. 47% vastartalommal)
a leggyakoribb. Van még egy igen fontos vasérc, a vaspát
(sziderit kb. 40 % vastartalommal), amely a vasnak szénsavas sója.
Mind az ötféle vasérc tekintélyes mennyiségben fordul
elő hazánkban, még pedig főleg Erdélyben és Felső-Magyarországon. A tájképi szépségéről híres Torockón a vaspát és ennek elváltozásából származó egyéb vasércek már
a régi időkben élénk bányászat tárgyai voltak, így a Hunyad-megyei vasérc vonulatban, továbbá a Gömöri Érchegységben is. Mágnesvasércet a Bánságban és a Lápos
hegységben, kénes-vasércet az Erdélyi és Szepes-Gömöri
Érchegység sok helyén bányásznak, stb. stb. A föld legnagyobb vasérctelepei azonban ott vannak, ahol a földnek
a szilárd kérge erősen lekopott és a mélyebb részek kerültek a felületre vagy ahoz közel. így például a negyedkori jégtől lecsiszolt balti-pajzs több helyén, így Svédországban, továbbá az északamerikai nagy-táblán: így a
Felsőtó vidékén, ahol szinte a föld felületén fekszik az
óriási vasérctömeg. Trianoni csonka hazánknak mindössze
egy kis területén, az északkeleti részén, Rudabányán és
az Osztromoshegy környékén voltak kisebb vasbányák.
Hogy mit jelent Erdély és Felső-Magyarország vasban
való gazdagsága hazánkra, az kitűnik pár adatból. Csonka
hazánk vasérctermelése1) alig érte el 1937-ben a százezer
tonnát, míg egész Magyarországé már 1918-ban több mint
1,700.000 tonna volt, pedig bizony aránylag sokkal kisebb
erővel történt a kibányászása, mint ma. A világ vasérctermelése 1937-bein kerekszámban százmillió tonna volt.
Megemlítem, hogy a kénes vasércet (piritet) a vaskohászatban nem igen használják, hanem főleg kénsavat
gyártanak belőle, bár nagy mennyisége miatt vastermelésre
is tekintetbe jöhetne. Csak hazánkban százezer tonnát

A termelés, ipari kezelés, felhasználás, stb. tekintetében nagy
segítségemre
nyersanyagok
Dr.

volt más

szerzőkön kívül

világtermelése

MIKLÓS. V E N D L :

Die

c.

Dr. SÍPOS

munkája

technisch

(Budapest,

vvichtigen

KÁROLY:
1941),

Ipari

továbbá

Mineralschátze

Un-

garns, stb. (Budapest, 1939) és Dr. PAPP K Á R O L Y : A magyar birodalom vasérc- és kőszénkészlete (Budapest, 1916) c. munkája.
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(1913)1 a z egész világon tízmillió tonnát (1937) termeltek
belőle.
Az említett és a többi fel nem sorolt vasércből különböző eljárásokkal választják ki a nyersvasat. Ez a kohászat feladata. Hogy hol volt a vaskohászat - bölcsője és
hogy az mikor kezdődött, nem is tudjuk, olyan régen
lehetett. Ázsiában nagyon régen, szinte a történelem előtti
időkben már magas fejlettségű volt a vasművesség, amint
azt az Indiában talált ősrégi, de még ma is bámulatra
méltó hatalmas maradványokból láthatjuk. Olyan tömegű
nyersvasból állanak például a delhii maradványok, hogy
ilyenek előállítása ma is nehézségekbe ütközne. Ez a legrégibb ilyen emlék, azonban vannak Indiában ennél valamivel fiatalabbak, de szintén nagyon régi templomok, ahol
a tetőzetet szintén óriási méretű vasgerendák tartották.
Az ősrégi Úr városában, azután Asszíriában, stb. talált
leletek is bizonyítják, hogy a vasművesség ezekben a régi
időkben már igen nagy fejlettségű volt, így a későbbi ógörögidőkben is; pl. Spártában a vas volt a pénzalap. A vaskohászat szintje azonban a következő időkben nagyon lesüllyedt, annyira, hogy amikor az újabb történelmi időkben
újra találkozunk ennek a nyomaival, az jóformán alig volt
magasabb fokon, mint ma Afrika természeti népeinél, ahol
a kovácsok kezdetleges eszközeikkel, agyagedényben kevés
szénnel olvasztják ki a vasérceket.
Hosszú időn át ez volt Európában is a vasolvasztás
imódja. Az így gyártott vas a belőle kiolvadt anyagok miatt
likacsos maradt, ezért kovácsolással kellett tömörré tenni,
hogy a szükséges eszközöket készíthessék belőle. A torockói régi híres vasbánya érceiből még a mult században is
így gyártották és így tömörítették a nyersvasat.
Az igazi vaskohászat voltaképpen a XVI. században
kezdődött és fejlődött ki lassan, de csak akkor kezdett nagyobb lendületet venni, amikor a XIX. század közepén a
koksz feltalálása után ezzel végezték a vas olvasztását és
így nyerték az ú. n. kavart vasat. A vas igazi tömeggyártását azonban BESSEMER gondolatának köszönhetjük,
amely szerint a szén elégetéséhez szükséges levegőt áthajtották a folyékony vason és így állították elő most már
nagy tömegekben az ú. n. kovácsvasat, a nélkül, hogy a
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nagyobb méretű vasdarabok előállításánál heggesztésre lenne
szükség, mint a kavart vasnál szükséges. Majd a M A R T I N féle találmány tökéletesítette az eljárást, amennyiben így
a nyers- és kovácsvasnak összeolvasztásával a
SIEMENSféle gázkemencéberi a lágy-kQvácsvasat állították elő. A
MARTIN-kemencéknek nagy előnye az, hogy bennük egyszerre 80 tonna vasat is olvaszthatnak, és mindenféle hulladékvasat is feldolgozhatnak, míg a CORT-féle kavarókemencében csak teljesen tiszta nyersvas használható, de viszont gyorsabban lehet benne kovácsvasat előállítani.
Az említett vasérceket mindenekelőtt előkészítik. Az előkészített ércet szénnel és az ú. n. pótanyagokkal rétegesen
rakják az olvasztó kemencébe. A pótanyagokra azért
van szükség, hogy salak képződjék az olvadó vason és
magába nyelje a levegőt. Tehát tulaj donképen a vas oxidációját akadályozza. Aki valamikor járt a nagy vaskohókban Resicán, Aninán, Diósgyőrön stb., tudhatja, hogy minő
káprázatos tűzijátékot idéz elő a vas olvasztása. A nagyolvasztó torkának a megnyitásánál ugyanis az előbb képződött és nagy nyomás alatt álló gázak hatalmas lángkévékben csapnak ki és valósággal tűzszikraesőt szórnak. A z
olvasztás későbbi szakában a fejlődő széngázak a vas szinitését idézik elő. Majd szenet vesz fel a vas és megolvadva lecsepeg a medencébe, ahol azután meggyűlik úgy a
vas, mint a salak. Az olvadékot időnként lecsapolják, még
pedig külön a salakot, külön a vasat, ami szintén egyike
a legszebb látványoknak a vasgyárakban. A csapolóréseken
kizúduló izzónfolyó vas vakító fénnyel tölti be az olvasztó
csarnokát. Nehéz munka folyik a vasgyárakban. A vízhez
hasonló híg állapotban kiömlő vasfolyadék óriási forrósága
nem ritkán áldozatot is követel.
A BESSEMER-kályhák működése is valóban szép látvány.
Amidőn a megolvadt vashoz levegőt vezetnek, azonnal hatalmas tűzeső tör ki a felső részen, majd vörös-barna füst
jelzi a mangán égését, azután tisztul a láng, mert a kova
égésénél nem fejlődik füst. A folyékony vas forrásnak
indul és az átfutó légáramlás dobálja az úszó salakot, ami
újabb tűz-szikraesőnek képződésére vezet. Egy-egy erősebb
légáramlat hatására zúgás, dörgés és csattogás keletkezik
a kályhában, amelyben akkor ég el a szén, az egész
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hatalmas kályha remeg, reszket és egy-egy nagyobb kitörésnél ismételten tűzeső keletkezik. Vakító lángoszlopok
törnek ki, míg végül elalszik a működés. Ekkor kerül a
sor a lecsapolásra, ami szintén. érdekes látnivaló.
Az amerikai nagyolvasztók között van olyan is, amelynek napi termelése iooo tonna. A hazai nagyolvasztók
többsége 50 tonna vasat termel, de viszont ezek termelik
a legjobb minőségű nyersvasat, amellyel csak a svédországi
nyersvas versenyezhet.
A nagyolvasztókból kerül az anyag fínomítás alá. A
különböző eljárásokicai (Martin, Thomas, Bessemer stb.)
termelt nyersvas, kovácsvas és acél között a különbség főleg a széntartalomban van: legtöbb szén van a nyersvasban, jóval kevesebb az acélban, még kevesebb a kovácsvasban.
Az acélát a nyersvasból állítják elő a szén legnagyobb
részének elvonása útján és a vasnak hirtelen való lehűtésével. Az acélat sokféle anyaggal javítják. így a krómmal
való keverés védi a rozsdásodás és a savak ellen. Ez a
rendes acélnál keményebb, de ha különösen keménnyé
akarjuk tenni, akkor molibdént is adunk hozzá. A krómmal
javított vas, vagy acél nem zavarja a mágneses műszerek
érzékenységét. A nikkellel való keverés is szilárdságot
ad az acélnak; a nikkelacél a nehéztüzérség férne, ahol az
anyagtól különösen nagy szilárdságot kívánnak, a nikkelkrómacélt pedig hajólemezek, különösen tengeralattjárók
készítésére használják, a wolfrámacél pedig ott kerül alkalmazásra, ahol a gépi alkotórészek állandóan magas hőmérsékletnek vannak kitéve.
Az előállított hatalmas vas- és acéltömböket, gyakran
10—20 ezer kilós vastuskókat azután különböző eszközökkel
dolgozzák fel mindenféle kisebb-nagyobb tárgyakká: páncéllemezekké, sínrúdakká, ágyúcsövekké éppen úgy, mint
apróbb-nagyobb mezei és házi eszközökké.
Ha már most tekintetbe vesszük a vasgyártás fejlődési fokait, a jelenlegi primitív népeknek az ősi állapotot
képviselő kis műhelyeitől az európai és amerikai óriási
vasgyárakig, beláthatjuk annak az igazságát, hogy a vas
előállításának a fejlődése egybeesik a civilizáció fejlődésével.
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A r é z az emberiségnek egyik legrégebben használt
ásványa. Különösen Ázsia ősi sírhalmaiban,, oltárhelyein
találtak igen bőven réztárgyakat. De gyakoriak hazánkban
is az ilyen leletek a régi magyarok sírjaiban. Nagyon is
valószínű az, hogy már az őshazából magukkal hozták elődeink a rézművességet. A réz színállapotban sokkal gyakrabban fordul elő, mint a vas és gyakran hatalmas
termésréz tömegeket találnak. így az amerikai Felső-tó
mellett több ezer kilós darab is előfordult. Itt jelenleg
is nagyon virágzó a bányászata, azután az Egyesült Államok sok helyén, továbbá Mexikóban, Dél-Amerikában: Peruban, különösen Chilében. Híresek még Szibéria rézbányái, ahol szintén hatalmas színréz darabokat is találtak.
Kelet-Ázsiát főleg Japán rézbányái látták el.
A r é z - é r c e k közül a legfontosabb a vörösrézérc
(kuprit), amely a réznek és oxigénnek a vegyülete, réztartalma 88 %, azután a kénes rézvasérc (kalkopirit 34 %
rézzel), a tarka rézérc (bornit 71 %-ig emelkedő rézzel)
és az ú. n. fakó érc (tetraédrit 46—58 % rézzel). Ritkábbak
közül megemlítem a zöld rézércet (malachit) és a kék rézércet (azurit), mindkettő szénsavas vegyület. És még sok
egyéb rézásvány van.
A rézérc bányászata Hazánkban" már nagyon régi időkben megindult, újabban különösen Ürvölgyön (Zólyom m.),
Szomolnokon, Balánbányán (Csík m.) stb. bányászták.
Mennyisége meglehetős tekintélyes volt. (Balánbányán 1909ben 1515 q rezet termeltek.) Csonka hazánkban mindössze
Recsken bányásztak rézércet, a mennyiség azonban nem volt
jelentős, utóbbi években azonban újabb eljárások alkalmazásával a termelés erősen emelkedő irányzatot vett. A világ réztermelése 1937-ben két és fél millió tonna volt. A
réz eloszlása a föld felületén nagyon szabálytalan, egyes
országok rézkincse igen nagy, így az Egyesült Államokban,
a brit birtokokon, Chilében és a belga Kongóban. Más
országok ellenben rendkívül szegények. Ezért a réz ellátásban csakhamar zavarok is jelentkeznek olyan időkben,
amikor az országok egymástól elzárkóznak.
A rézércekből a színrezet többszöri pörkölés és átolvasztás után nyerik, ez a fekete réz, amelyet vagy oxidáló
olvasztással vagy nedves úton elektrolizissel finomítanak.
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Hazánkban Szomolnokon cementálással választják ki a rezet,
tehát az oldatba dobott vasdarabok segélyével. Ez a cementréz.
A színréz színe jellemző vörös, lágy fém, olvadási
foka magas. Az ezüst után legjobban vezeti az elektromosságot. Jó hővezető is. Könnyen hengerelhető, vékony dróttá
kihúzható. A rézdrót elsőrangú anyag rugalmassága miatt
is. Igen sok iparágban fontos, sőt nélkülözhetetlen. Nehezen helyettesíthető más fémmel. A tiszta rézből hűtőkészüléket, kazánt, eszközöket, pléhlemezeket stb. készítenek.
Nagy szerepe van a hadi iparban is, ágyuk és lövedékek
készítésénél fontos. A rézből pénzérmeket is készítettek különösen régebben, ma is csere- és fizetőeszköz.
Mindinkább fontosabbakká válnak a réz ötvözetei, melyek az iparra nézve igen sok becses tulajdonsággal bírnak.
A rezet u. i. jól lehet ötvözni más fémekkel, így ónnal,
cinkkel, ólommal, aluminiummal, nikkellel stb. Különösen
fontos a cinkötvözet, ez a sárgaréz, amely a levegőn nem
oxidálódik, hidegen is jól nyújtható és hengerelhető, öszszetétele 60—70 °/„ réz, 30—40 °/o cink; minél nagyobb a
réztartalom, annál inkább sötétebb sárga és annál jobban
nyújtható. Azt az ötvözetet, amelyben a réz 85 %, a cink
15 % , tombakpak nevezik. Igen fontos a réznek az ónnal
való ötvözete: a bronz. A bronzot már az emberiség hajnalkorában az ú. n. bronzkorban is használták különböző
eszközök és fegyverek készítésére, de ma is széles körű
használata van. Mindenesetre érdekes, hogy a lágy réznek
és a lágy ónnak ez az ötvözete olyan anyagot ad, amely
még a kovácsvasnál is keményebb és ellenállóbb, de jól
olvasztható, ezért különösen alkalmas fémöntvények készítésére.
/
A bronz üde állapotban élénk fémessárga színű, de
a levegőn barnás színt kap, majd hosszú idő múlva a rézanyag karbonátizációja következtében zöld színű patina képződik rajta. Már a régi időkben használták pénzverésre,
szoboröntésre, később hengereket készítettek belőle, újabban pedig ágyú előállítására is használták. Acéllal is keverik és az acélbronz nagyon sokáig kedvelt anyaga volt
az ágyúöntő iparnak, legújabban azonban az acél már csaknem kiszorította, csak pár ország ragaszkodik még az
acélbronzhoz. Harangöntéshez is nagyon régen használják
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a bronzot. Ez az ipar nagy tökéletességre emelkedett, külön iparággá fejlődött. Először tiszta bronzból készítették
a harangokat, majd acélbronzból, de már tiszta acélharangokat is előállítanak. Régi hit, hogy a bronzhoz kevert
ezüst szebbé teszi a harang hangját, de a végzett kísérletekből kiderült, hogy az ezüst nemhogy erősítené a hangot, de egyenesen tompítja. A harangöntők bizonyára egészen más célra használják fel a hívők által összeadott
ezüstöt.
A bronznak több fajtája van: ágyúbronz = 92 % réz
és 8 % ón, a régi trójaiak tőrpengének, vésőnek, stb. használták; a szoborbronz összetétele: 86.6 % réz, 6.6 % ón,
3.3 % ólom, 3.3 % cink, olvadéka híganfolyó, a formát
jól kitölti; a harangfém összetétele kb. 78 % réz, 22 % ón;
a foszforbronz összetétele: 90 % r óz, 9 %.ón, 0.5—0.75 %
foszfor, jóval keményebb, mint a többi bronz, de igen jól
nyújtható, rugalmas és szilárd, azonos célokra szolgál, mint
az előbbiek, de előszeretettel használják töltényhüvelynek,
finom sziták drótjának stb; az alutniniumbronz 90—95 %
rézből és 5—10 % aluminiumból áll, aranysárga színű,
a többek közt óratoknak használják. A bronzfestékben
81—99 % réz van.
•
Szintén igen régóta használt fém az ólom. Már a régi
rómaiak használták a hajók készítésénél, aztán vízvezetéki
csővek gyanánt, oxidját pedig égetett edények festésére.
A természetben igen kevés a színállapotban előforduló
ólom. Az ó l o m é r c e k közül a legfontosabb a kénes ólomérc (galenit, kb. 79 °/o ólomtartalommal), de bőven fordul
elő egyéb kénvegyületekben, azután szénsavas (fehérólomérc = cerussit) és kénsavas (kénsavasólom — anglezit),
arzénsavas vegyületekben stb., stb. A vegyületekben gyakran más fémes elem is vegyül az ólommal, így réz, cink,
ezüst, stb. Nagyobb nemesfém tartalom mellett a kénes
ólomércet ezek kedvéért is bányásszák, így hazánkban és
Csehországban. Hazánkban legszebb előfordulási helye a
Szepesgömöri, Radnai, Szatmári hegységekben, az Erdélyi
és Magyar Érchegységben van. Külföldön Németországban,
Ausztráliában, és Észak-Amerikában (Kanada, Unió, Mexikó)
van a legtöbb és leggazdagabb ólombánya, utóbbi helyen
főleg Colorádóban, ahol külön falvakat is neveztek el
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.az ólomról. De sok ólmot termel Belgium is. Hazánk ólomtexmelése 1913-ban közel 1400 tonna volt és ez megcsonkított hazánkban 100 tonnára csökkent. A világ ólomtermelése 1 , 6 0 0 . 0 0 0 tonna ( 1 9 3 7 ) .
Az ólom fehérszínű lágy fém. Sokféle alkalmazását
annak köszönheti, hogy jól nyújtható, vegyileg ellenáll
még erős savaknak (sósav, kénsav) és lúgos oldatnak is,
könnyen olvad ( 3 0 0 0 ) és nehéz fém. De még inkább felhasználnák, ha nem volna mérgező. Mérgezők egyes vegyületei is. Nagyon rég használják az ólmot vízvezetéki csöveknek és erre a célra minden további nélkül igen jó, mert
ha a víz savi alkatrészei (szénsav, kénsav) egyesülnek az
ólommal, oldhatatlan vékony bevonat képződik a cső belsejében. A kénsavgyártásnál ólomlemezeket használnak a
kamrák készítésére; akkumulátorok előállítására likacsos
ólomlemezeket alkalmaznak. A z ágyúkat ólomköpennyel látják el, a sörét arzéntartalmú ólomból készül. A fegyvergolyókat az ólomból sajtolás útján állítják elő, hengerelt
ólomcsövekből, tehát nem öntik, mint régebben, ellenben
a sörétet ma is olvadékból készítik ejtési módszerrel. A 2 O ° / 0
.antimontartalmú ólom, mint betűfém a nyomdaiparban talál
alkalmazást, a higannyal együtt a robbantásoknál szerepel.
Általában fontos a szerelőiparban. A vegyi iparban azért
is fontos, mert vegyületeiből festékeket állítanak elő: a
fehér olajfestéknek használt ólomfehér az ólom bázisos karbonátjainak (szénsavas sók) keveréke; a krómsárga nem
egyéb, mint krómsavas ólom; a miniumvörös (párizsi vörös),
hajnalpiros por, nem egyéb, mint ólomoxid; cserépedények
zománcozására a sárga ólomoxidot (masszikot) használják.
A cinkércekből desztillálással előállított cink-nek (horganynak) egyikféle használatáról már megemlékeztem, hogy
rézzel ötvözve a sárgarezet adja, amely a legjobban használható, ha legalább 60 % réz van benne. Maga a cink
lágy fém, azért antimonnal, alumíniummal, nikkellel stb.
ötvözik s így igen használható. A nedvességgel, de gyenge
; savakkal szemben is meglehetős ellenálló, azért vaseszközöket, acélkéseket, vaslemezeket stb. vonnak be vele,
vagy ötvözeteivel, azért, hogy azokat a rozsdásodástól megóvják. Pedig a cink maga is, a mi mérsékelt éghajlatunk
.alatt is rozsdásodik, de csak a felületén s ez a vékony.
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kéreg megóvja a főtömeget az elváltozástól. Ezért szokták cinkkel bevonni a vasbádogot is. A cinket egyébként
pléh készítésére, háztetők fedésére, díszítésre, háztartási eszközök előállítására, galvánelemekhez (Dániellánc), stb.
használják. A cinkvegyületek közül a cinkoxid kedvelt
festék = cinkfehér. A cinkklorid vasúti talpfák áthatásárais szolgál, hogy azokat a gombák pusztításától megóvja.
Fontos még a cink a gyógyszerészeiben és a cinkográfiában is.
A cink pár kétes lelőhelyen kívül csak vegyületekbenfordul elő a természetben. F ő é r c e a kénes cinkérc'
(szfalerit, 67 % cinkkel), amit azért nevezett el régebben
csalókőnek (sphaleros = csaló), mert színe, megjelenése,,
kristályai álapján azt hitték, hogy ólomásvány, de hiába
próbáltak belőle ólmot kiolvasztani, nem sikerült. Fontos-'
még a vöröscinkérc (cinkit, 72—80 % cinkkel), cinkrpát
(szmitszonit, 52 °/0 cinkkel) stb. Előfordul a cink szilikátvegyületben is (hemimorfit), amely különösen tudományos
ásványtani szempontból fontos. A cinkérc a Radnai havasokban, a Szepesgömöri és a Magyar Érchegységben, a
szatmári bányákban és a Bánságban stb. sok helyütt található kisebb mennyiségben; nagy tömegekben jelenik meg.
külföldön, így különösen Észak-Amerikában, Németországban stb. A világ cinkérc-termelése évi egy millió hatszázezer tonna (1937), a hazai termelés 1911-ben 12700 mázsavolt.
Igen szép ágas-bogas, szálas és vaskos tömegekbenfordul elő az antimon nevű fémnek a főérce, az antimonit (71 % antimon), helyenként (Algir) fontos még azantimonoxid (sénarmontit) is. Fémantimon- elég ritka.
Hazánkban az antimonit főleg a Szepes-Gömöri Érchegységben (Betlér, Csúcsom, Aranyida stb.), a Rohonci hegységben (Őribánya), a Szatmári Érchegységben (Felső-, Kisbánya), stb. fordul elő. A külföldön legfontosabb lelőhelyekKínában, Mexikóban, Boliviában és Japánban vannak. A
színantimon ónfehér fém, elég kemény, ezért szokták a
lágy fémeket antimonnal ötvözni, így főleg az ólmot, demég a nála keményebb fémeket is megnemesíti, így a vasat,,
(az acélat szilárdabbá teszi). Már említettem, hogy a kultúra
terjesztésénél nélkülözhetetlen betűfém nem. egyéb, mint
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antimon és ólomötvözet. De használják az antimont a gumi
vulkanizálásánál is. A sokféle antimonoxid (fehér antimonérc, antimonokker stb.) a zománciparban, festékiparban,
stb. fontos. A világ évi antimon termelése 42 ezer tonna
(1937), hazánkban 1916-ban 1100 tonnát termeltek.
Az a l u m í n i u m rendkívül elterjedt elem a föld szilárd kérgében, mennyiség tekintetében a szilícium (kova)
után közvetlenül következik, de viszont termés állapotban
nem fordul elő. Ellenben az aluminium tartalmú ásványok
mennyisége igen nagy és mégis alig pár olyan ásvány van,
amelyből most az alumíniumot iparilag előállítják. Legfontosabb ezek közül a batixjt. A bauxit, ez a vizes aluminiumoxid-ásvány telepszerűen fordul elő mindenütt; ezek
a telepek gyakran igen nagy kiterjedésűek, rendesen közel
vannak a föld felszínéhez. Hatalmas telepek fordulnak elő
Erdélyben a Bihar hegységben Remec környékén és a
Dunántúl Gánt, Halimba stb. vidékén. Olyan nagy menynyiségű a mi aluminiumércünk, hogy a világon csak Franciaország hasonlítható hozzá. A magyar aluminiumérc-termelésnek tehát világjelentősége van. Már csonka hazánkban
ban is több, mint félmillió tonna aluminiumércet bányásztak évenként, pedig csak az 1920-as évek vége felé (1927)
indult meg nagyobb arányú kitermelés.
Az erdélyi aluminiumérc bányászata sokkal régibb,
a lelőhelyek kikutatásában nagy érdeme volt tanszéki elődömnek: S Z Á D E C Z K V G Y U L A nak, továbbá PAPP K Á R O L Y nak,
R O Z L O Z S N I K PÁLnak stb. A világ nagy aluminiumérc telepei
hazánkon • kívül Franciaországban, Oroszországban, az
Egyesült Államokban, továbbá Indiában vannak. Az össztermelés majdnem 4 millió tonna volt 1937-ben, míg a
belőle termelt színaluminium kerekszámban 494 ezer tonna.
Ennek legnagyobb részét a bauxitból állították elő.
A bauxit mellett csak nagyon alárendelten jöhet tekintetben a timsókő (alunit), amely hazánkban a Beregszászi
hegyekben fordul elő tekintélyes mennyiségben, továbbá
' a fégkő (kriolit), amely Grönlandon alkot hatalmas teléreket. Csak a bauxit szerepével való összehasonlítás végett
közlöm, hogy ebből a 12 % alumíniumot tartalmazó jégkőből az 1910-es években átlag csak 8 ezer tonnát termeltek.
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Az európai összes aluminiumércet legnagyobb részben
Németország dolgozza fel, így a magyarországit is. Németország az alumínium előállításában az Amerikai Egyesült
Államokkal versenyez, a két ország együtt 260 ezer tonna
színaluminiumot termel.
Az alumínium a legkönnyebb fajsúlyú fémek közé tartozik. Nagyon széles alkalmazási köre van sajátos tulajdonságai miatt. Könnyűségénél fogva nagy szerepe van
a repülőgép, sőt a hajógyártásnál, de a vasnak máshol való
helyettesítésénél is, mert kis fajsúlya mellett szilárd is.
.Jól nyújtható, így sokféle célú lemezek és huzalok készítésére használják. Rozsdamentessége miatt más fémek védésére is fordítják. Legújabban pénzt is vernek belőle. Jól
ötvözhető, ötvözetei közül fontosabb a duraluminium
(A1 -f- Ca -j- Mg), aluminiumbronz (A1 -f- Cu), antikorodál
(A1 -)-. Mg -f- Si) stb. Igen jól vezeti az elektromosságot, •
azért már kezdik alkalmazni a réz pótlására az elektromos
iparban. A hadiiparban is jelentős szerephez kezd jutni,
így pl. a gyújtóbombák (termit) készítésénél. Szerepe van
még a cserzésnél és a festőiparban is.
Amint említettem, az arany és az ezüst nem elsőrendű
ipari nyersanyag, de rendkívül fontos ásványok az emberiség életében.
Az arany már a nagyon régi időkben is értékmérője
volt a gazdagságnak és a hatalomnak, éppen ezért a bányászata is nagyon régi. A termésarany rendszeres bányászata
Egyiptomban már Krisztus előtt több mint 3000 évvel magas
fokon állott. II. Ramzesz királynak az aranybányái a feljegyzések szerint mai értékben 4 milliárd pengőt jövedelmeztek. Kelet-Indiában, továbbá a Tigris mellett és
Tibetben már nagyon korán mostak aranyat a folyók vizéből. A régi rómaiak aranybányászatának hatalmas nyomait
találjuk itt Erdélyben, az Erdélyi Érchegységben Verespatak
vidékén, a Magyar Érchegységben pedig Selmecbánya és
Körmöcbánya vidékén állítólag már a kvádok is bányászták. Bányászatuk bár kezdetleges, de hatalmas méretű volt.
Verespatakon egyes hegyek tekintélyes részét lebontották
az arany kedvéért. Módszerük erősen kizsákmányoló volt,
mert csak az aranyban legdúsabb kőzetekből tudtak annyi
fémet kiszedni, hogy a bányászat jutalmazó legyen. Nagy-
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jában úgy jártak el, hogy tűzzel hevítették a sziklafalakati
és ezután vízzel hirtelen lehűtötték, 'de olykor ecettel is
locsolták, amíg a szikla összetöredezett, akkor lebontották,
összezúzták és kiiszapolták.
V e r e s p a t a k vidéke ma is arany vidék. Sajátságos
hatást gyakorol a vizsgálóra, az odatévedt idegenekre. Az
a sohasem szünetelő egyhangú dobogás, zakatolás, amit
az aranytartalmú kőzeteket zúzó malmok okoznak, rendkívül
jellemző a vidékre. Méltán meglep bennünket a vakító
fehér kőzetekből álló, valóban várromszerű aranytermő Várhegy (Cetatea) és Kirnikhegy és a többi össze-vissza furkált
hegyrész. A meredek köves úton, ösvényeken halad a
vidékre jellemző külsejű, erősen megterhelt lovacskák hosszú
sora, két oldalukon aranytermő zúzóérccel megrakott kosa.rakkal.
A zúzóárcet leviszik a völgybe a patak mellé, a víz
által hajtott zúzómalmokba. A völgy tele van ilyen malmokkal, amelyekben felemelkedő és lesüllyedő szálfák, az
ú. n. nyilak zúzzák porrá a kőzetet. Kevés a víz, annak!
jninden cseppjét felhasználják. A porból egyszerű iszapolással .választják el favályúkban a nehezebb érces részt,
melyet azután elszállítanak Zalatnára, [ahol az aranyat különböző eljárásokkal választják ki.
Aranyból él az egész vidék. Néha nagyobb arany
•szemeket, kristálycsoportokat, gumókat is találnak, de rendesen csak egyes apróbb szemekben, finom erecskékben,
apró fészkekben fordul elő az arany az itteni vulkáni
kőzetben, valamint az érces mellékkőzetekben. így van ez
az egész Erdélyi Érchegység hatalmas aranytermő területén, ahol különösen híresek Nagyág, Brád, Rudabánya, Zalatna stb. vidékei.
Az Erdélyi Érchegység aranytermő területén, ezen az
isten-áldotta területen, hatalmas aranydarabokat is találtak,
igy 1891-ben a rudai Tizenkét Apostol nevű bányában 36
kilós darabot, 1905-ben 30 kg-os darabot, 1911-ben 43
kg-osat, Brád mellett pedig egy 58 kilós tiszta arany tuskót stb. Erdély folyói is elég bő aranytartalmúak, így a
Maros, az Aranyos stb., ami már a régi időkben aranymosásra csábította az itteni lakosokat. Kevéssel a világháború előtt az Aranyos folyóban és árterületén hatalmas
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kotrógépeket is állítottak fel és meglehetős sok aranyat,
termeltek. Hazánk másik régi aranytermő vidéke Selmecés Körmöcbánya, ahol szintén vulkáni működésre vezethetővissza az aranyképződés. Újabban a Szatmári Érchegység—
ben is még sokat ígérő aranybányákat nyitottak. Most:
ezek a szatmári bányák a legfontosabbak a mi még mindig,
csonka országunkban.
Bármilyen változatos és bő aranytermő helyek is vannak
nálunk, szinte csekélység az itt .talált arany mennyisége a föld.
egyéb arany-lelőhelyeinek gazdagságához képest. Ilyen rendkívüli gazdag aranyvidék Észak-Amerikában K a l i f o r n i a ,
félszigete, amely a mult század közepe táján úgyszólván
lakatlan terület volt, amíg egy szerencsés kutató rá nem bukkant az aranytelepekre. Azonnal valóságos népvándorlásindult meg e vidék felé. Először a kalandorok, olykor a.
társadalom számkivetettjei özönlöttek ide, csak jóval azután
jöttek a komolyabb bányászok, majd iparosok, kereskedők,
stb. és megteremtették valamennyire az állandóság alapját..
A folytonosan mozgó, vándorló tömegeiméi is megindult a.
vagyonosodás, a jó-lét fejlődésével a polgári élet. Az először épített rozzant kezdetleges kunyhókat tartósabb épületekkel cserélték ki, végül a kimeríthetetlennek látszó teléreket rendszeresen kiaknázó nagy bányatársaságok a.
vagyonbiztonság feltételeit is megteremtették. Nagy központok keletkeztek ilyen módon, San-Francisco, ez a kis
halászfalu nagyvárossá, majd világvárossá fejlődött.
Az aranyvidékekre özönlő hatalmas népáradatnak azonban csak egy kis része fért el az érctermő területen, úgy
hogy a kimaradottak, a későbben jövők, valamint a reményeikben csalódottak lassanként ráfanyalodtak a földművelésre és az addig néptelen, de nagyon termékeny területet rövid idő alatt Amerika legvirágzóbb termőföldjévé,
alakították.
Kaliforniában kezdetben a hompkból mosták az aranyatA termelésnek már magasabb fokát jelentette az, hogy a medencés aranymosást vezették be. Ennél-az egyes medencéket
lépcsőszerűen ásták egymás alá úgy, hogy a víz a felső
medencékből az alsóbbakba magával ragadta a könnyebb
por- és homokrészeket. Az iszapolt aranyport kúpos kerek
edénybe tették, amelyet gyorsan forgattak addig, amíg az.
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:arany- és egyéb fém-szemcsék leszállottak a kúp hegyes
aljára. Azután higannyal kezelték, foncsorozták, tisztították az aranyat. Mivel víz nem mindenütt volt, csakhamar
társulatok alakultak, melyek a száraz vidéket mindig ellátták vízzel. Nagyszerű vízművek keletkeztek, mesterséges
tavak táplálták a csatornák egész hálózatát, amelyek azután
-csöveken vezették a vizet hegyen-völgyön át az aranymosó
telepekhez. Amint azonban az aranytartalmú homok elfogyott, már rendes tárnahajtással kezdték az aranyter.melést és folytatják ma is. Ugyanaz történt tehát itt egé-szen rövid idő alatt, ami Erdélyben sok száz év leforgása
.alatt.
Kalifornia mellett rövidesen Austráliának, majd DélAfrikának és végül a jelen század elején Alaszkának a
gazdag aranytelepeit fedezték fel. Mind megannyi újabb
• és újabb népvándorlásra vezetett, ezren és ezren pusztultak el az úttalan sivatagokban, homokpusztákon, hómezőkön
vezető útakon, de a kapzsiság, a kincsvágy legyőzte a
nehézségeket és a vándorló tömegeknek egy része el is
-érte a mesés területeket. Nem törődtek az aranykutatók
azzal, hogy miképpen fognak megélni az emberi településre
• olykor teljesen alkalmatlan vad vidéken, a meggazdagodás
.'beteges lázában csak a kincsekre gondoltak és bizony jóval
többen érték el a teljes pusztulást, mint vágyaik teljesülését. Különösen sok áldozatot követelt Alaszkában a Klon-idyke folyó zord vidéke, ahol csak a rövid nyarak alkal:.mával lehetett érdemes munkát végezni. Azok az élelmes
emberek, akik élelmiszerekkel, házieszközökkel kereskedtek e vidéken, szinte sokkal célhoz vezetőbb útat találtak
a gyors meggazdagodáshoz.
A kaliforniai aranytelepekkel nagyjában egyidőben
. A u s z t r á l i á b a n is gazdag aranymezőkre akadtak. Az
• első alluviális aranytelepek gazdagságainak hírére óriási
tömegek tódultak e földekre: a hajósok megszöktek a
.hajókról, a munkások otthagyták a gyárakat, a már megtelepedett lakosság otthagyta otthonát, családját, békés mesterségét, úgy hogy egyes tartományokat az elnéptelenedés
-veszélye fenyegetett, mert minden munkáskéz idetódult.
Majd megindul a szerencsevadászok áradata Kínából,
Tasmániából, Európából stb., hetenként sok ezer ember
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szállt itt partra, legtöbbnyire kiérdemesült fegyencek T a s mániából, elszánt desperádók Kaliforniából, szóval igazi
söpredék népség, amely rettenetes állapotokat teremtett az
aranymezőkön a már megtelepedett bányászok között. A.
szerencsés aranyásókat ugyanazokba a gödrökbe földelték
el kirablásuk után, amelyekből a sárga port kimosták. A.
szörnyű járatLan utakat, melyek az aranymezőkhöz vezettek, vagy fojtogató portenger, vagy ragadós sártenger borította, ebben fuldoklott, bukdácsolt a sokezernyi tömeg,
amely, valósággal őrjöngött egy-egy szerencsésebb aranylelet miatt.
Mert voltak bőven ilyen szerencsés leletek. 1851-ben.
Meroopatak mellett 53 kg-os aranyrögöt, 1858-ban Melbourne mellett 99 kg-os szabad-aranyat, 1872-ben pedig;
185 kilós tiszta arany darabot találtak. Voltak akik máról,
holnapra meggazdagodtak, különösen Ballarat környékén,
viszont itt folyt a legféktelenebb élet. A vad aranyásók,
nem akartak elismerni semmiféle hatóságot maguk fölött,,
ami vitás kérdés felmerült, azt maguk intézték el rögtöri
statáriális módon. De könnyen is folyt a könnyű úton.
szerzett arany.
A szerencsés aranyásók két kézzel szórták a pénzt,,
ami azután hihetetlen pénzforgalomra adott alkalmat. Máraz első nagy aranylelet hírére (1851) két év alatt több,
mint 160 ezer ember érkezett Melbournebe. Később időközönként Ausztrália minden államában fedeztek fel arajjnyat. De hosszú idő telt el, amíg békésebb viszonyok állottak be és a rendszeres kibányászás megindult, amikor is
elsősorban arra kényszerültek, hogy a sivatagos aranyvidékeket vízzel lássák el. Így készítették el a világ egyik,
csodálatos vízművét: az 550 km hosszú vízvezetéket, melyen,
a „Helena gát" segélyével a Swanriverből Kalgoorliebe és
a többi bányahelyekre szállították a vizet. Így indult meg
Ausztráliában a nagy aranytermelés, ami 1937-ben 43 ezer
kg aranyat szolgáltatott.
Hatalmas és igen gazdag aranymezőkre akadtak az.
1900-as évek legelején az Egyesült Államokban, N e v a d a.
államban, ami újabb népmozgalmakra adott alkalmat. Az.
első szerencsés leletek hírére bámulatos gyorsasággal népesedtek be a lakatlan vidékek, ahol nagy hirtelenében való-

23
ságos városok keletkeztek. Nem riasztotta el a kincskeresőket az sem, hogy mindenféle veszedelmekkel kellett megküzdeniük ezeken a vad vidékeken, a Sierra-Nevada hegységben, nem egyszer véres harcokat kellett vívniok a szabadságukat féltő indiánokkal, de az éhhalál is állandóan
fenyegette őket a víztelen hegyek között. Sokszor még a
víz is veszedelmes volt, mert az itteni talajból fakadó víz
mérges savakat, helyenként arzént is tartalmaz s üdülés
nelyett halált hozott a szomjazó bányászoknak. Mindezeket
azonban legyőzte az arany utáni vágy. Majd amidőn elfogyott az arany, a hegységek aljáról és lejtőiről, mind
beljebb és beljebb hatoltak a zord hegységek közé, a hófödte vadonba, amelyet azután a hatalmas aranyleletek
után csakhamar utakkal, sőt vasutakkal hálózták át. Az
aranyvidékeken nagy hirtelenséggel keletkezett városok
közül több csak rövid életű volt, mert az arany kifogyása
után csakhamar elhagyta az egész lakosság, de volt köztük
maradandó is, amelyik később nagy várossá fejlődött.
Kissé túlbőven tárgyaltam a rendelkezésemre álló
érdekes leírások alapján az amerikai lelőhelyek történetét
azért, hogy ennek a veszedelmes sárga fémnek az emberi
élethez való viszonyát minél inkább megvilágítsam. Így
azután most már csak rövid idő áll rendelkezésemre, hogy
a földfelület többi aranytermő helyét ismertessem. Aranyban leggazdagabb a földön A f r i k a , ahol már többezer
évvel ezelőtt rengeteg aranyat bányásztak, olyan régen,
hogy. Egyiptomban már kb. 3800 évvel Krisztus születése
előtt törvényt hoztak az arany értékének a meghatározására. Némely 'fáraó óriási mennyiségű aranyat gyűjtött
össze. De Afrikában is a leggazdagabb a Délafrikai Únió,
amelynek földjén az 1880-as évek közepén találtak először nagyobb mennyiségű aranyat. Az aranymezők kitertermelése nem történt azonban olyan viharosan, mint Amerikában, mert rendszeres bányászatot kellett folytatni igen
nehéz körülmények között. Különösen az nehezítette meg
a bányászatot, hogy a gazdag termőhelyek nagyon szegények vízben és fában, tehát nagyszabású berendezéseket
kellett először létesíteni, míg komolyan hozzákezdhettek
az arany termeléshez. De már így is húsz év múlva a világ
első aranytermő helyévé lett. Ugyancsak nagyon gazdag
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aranyban Oroszország, ahol az Ural- és az Altai hegységben bányásszák.
Megemlítem még, hogy a tengerben is rengeteg arany
van, így Ausztrália közelében végzett kísérletek szerint
i köbmf. vízben 130—260 tonna arany van, csak legyen
kémikus és technikus, aki azt ki tudja választani.
Az arany, ez a jellemző, de változó sárga színű, igen
nehéz fém mindig ezüst tartalmú, még a legtisztább arany
is tartalmaz 1—2 % ezüstöt, rendesen 5—10 %-ot> olykor
még sokkal többet (elektrum 20 %-on felül), mint pl. némely
erdélyi előfordulás. Azt mondhatjuk, hogy az arany és
ezüst között szinte fokozatos átmenet van. Az ezüsttartalom az arany színén és fajsúlyán látszik igen jól. A z
arany a természetben az esetek legnagyobb számában színállapotban fordul elő, igen ritkán vegyületekben. Ilyenek
az Erdélyből ismeretessé vált ezüsttartalmú arany-tellurércek (szilvanit, kreünerit, nagyágit stb.), különösen Nagyág
(Erdélyi Érchegység) híres ezekről. De az összes aranyércek mennyisége elenyészően csekély a termésaranyhoz
képest.
Az arany nagyon nyújtható, azért rendkívül vékony,
szinte hártyaszerű (milliomodrész mm vékonyságú) lemez
készíthető belőle és igen finom drót húzható. Becses azért,
mert nem oxidálódik, a savaknak ellenáll (de a királyvíz
oldja). Ciánkáli híg oldatában könnyen feloldódik. Könynyen felveszi az aranyat a higany, aranyamalgámot képezve.
Ezeket az utóbbi tulajdonságait használják fel a tiszta arany
kiválasztására. Könnyen ötvözhető, főleg rézzel és ezüsttel,
ami a keménységét növeli. A természetben telérekben, kőzetekbe hintve, a kőzetek felületén (repedésekben) kristályokban, vagy érdekes: utánzó (haj, moha, lemez, levél, stb.)
alakokban található. De nagyon el van terjedve szabadon
is a folyók, patakok lerakodásaiban, ahonnan mosás útján
nyerik. Minden lelőhelyen először az ilyen laza szabad
arany keltette fel az emberek figyelmét.
Az arany alkalmazását az emberi életben felesleges
hosszasan elmondanom, annyira tisztában van azzal minIdenki. Az arany a legfontosabb ásványi vagyontárgy. A z
aranypénz mindig a legmegbízhatóbb, értékálló fizetési
eszköz, emellett a leggyakrabban használt fedezete a
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más anyagokból, így a papírból készült pénznek. A platina mellett a legnemesebb fémnek nevezik és mivel nem
változik, ékszerek anyagául szolgál. De széles körben használják más fémekből készült dísztárgyak bevonására is.
Jelentékeny aranymennyiség szükséges a tudományos és
technikai készülékekhez, a fényképezési és porcellán iparhoz. Az így elhasznált arany bizony kikerül a forgalomból és éppenúgy elveszett, mint az ékszerek és pénzek
lekopott aranya.
Most még csak annyit óhajtok közölni, hogy míg
csonka hazánkban valósággal mimnimális volt a termelt
arany mennyisége (Recsk, 1937-ben 160 kg), addig 1913ban, amidőn még az Erdélyi és a Magyar Érchegység a
miénk volt, kerekszámban kifejezve 3000 kg aranyunk termett. Érdemes a megemlítésre az is, hogy a nagybányai
bányaterületről, ahol 1913-ban csak 700 kg aranyat termeltek, 1939-ben 1800 kg .arany került ki. Az egész föld
aranytermése 1937-ben kerekszámban egy millió kg volt,
ennek majdnem felét (40.3 °/o) Afrika szolgáltatta, (legtöbbet a Délafrikai Únió: 365 ezer kg-ot), utána következett Amerika (30.5 %)> azután Ázsia és Ausztrália. Aranyban legszegényebb Európa (a világ termésének kevesebb,
mint 2 %-a).
Az eziist-nek szintén igen nagy szerepe van az emberiség életében. Ismerete visszanyúlik az ókorba, amikor
már szintén ékszereknek használták. A középkorban egyes
amerikai államok életét szinte az ezüst irányította, amikor a kalandoroknak ezrei indultak Mexikó, Peru stb.,
ezüstvidékeire, ahol kincsvágyukban ősrégi kulturákat pusztítottak el.
A termésezüst legtöbbször más elemekkel kapcsolatban, főleg telérekben, kénes ezüstércekkel fordul elő. Igen
sokszor tartalmaz kevés aranyat, rezet, stb, bár termésszínállapotban rendesen sokkal tisztább, mint az arany.
A z e z ü s t é r c e k főleg kénes vegyületek (legfontosabb az
argentit 87 % ezüsttartalommal, pirargirit 60 % ezüsttel,
prúsztit 65.6 % ezüsttel, stb.)
Ezüst és ezüstérc igen sok helyen található a földön,
de a gazdag ezüsttelepek száma nem sok. Hazánkban főleg
a Magyar-Érchegységben és a Szatmári hegységben találják
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nagyobb mennyiségben, de bányásszák az Erdélyi Érchegységben és a Bánságban is. Ezüsttermelésünk 1913-ban közel
9000 kg volt, ebből csak maga a nagybányai kerület 4300 kg-ot
termelt. Csonka hazánkban csak a Mátra hegységben volt
számottevő ezüsttermelés (az 1937. évi ezüsttermelés 1585 kg
volt). A földön két nagy ezüsttermő ország van: az Egyesült Államok és Mexikó, ahol az összes ezüstnek majdnem 2/3 részét termelik, virágzó bányák vannak még DélAmerikában (Chile, Peru, Bolivia), Spanyol- és Németországban stb. A világ össztermelése 1937-ben 8.5 millió
kg volt.
Az ezüst jellemző fehér színű, élénk fényű fém. Igen.
lágy, tehát könnyű feldolgozni. Jól nyújtható és kalapálható,,
kitűnő hővezető és elektromosságvezető. Főleg rézzel szokták ötvözni. A középkorban az egyes államok pénzrendszerének volt az alapja, de újabban a nagyobb értékállandóságú arany kiszorította. E mellett ipari célokra való
felhasználása is általános és újabban igen nagy méreteket
is öltött. Különösen nagy szerepet játszik már régóta az.
ékszeriparban, de különböző eszközöket, használati tárgyakat is készítenek belőle. Mint ilyen mindinkább fontosabbá válik.

Tisztelt hallgatóim! Előadásomban csak pár kiszakított példát óhajtottam bemutatni arra, hogy - egyes ásványok, illetve az egyes ásványércekből kivont fémek menynyire fontos szerepet visznek az ember életében, főlegj
a most már nagyon is megerősödött önellátási törekvés
következtében. Az önellátás kiépítésében általában rendkívüli fontos szerepe van az ásványos anyagoknak, de
ezeknek az anyagoknak teljesen szabálytalan eloszlása a.
föld egyes területein megnehezíti az egyenletes felhasználást.
A természet ugyanis nem az ipari termelés jelenlegi megoszlásának megfelelően szórta szét ezeket a fontos és
okvetlenül szükséges anyagokat. Éppen ezért fontosak nekünk Erdély, Felső-Magyarország és a Délvidék hegységei.
De különösen fontos Erdély területe. Nem igen van
még olyan hely a földön, ahol annyiféle ásványos kincs
volna kisebb-nagyobb mennyiségben, mint ezen az arány-
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lag kis területen. Egészen természetes tehát, hogy már
a legrégibb időktől kezdve olyan változatos Erdélynek a
története a birtoklásáért folytatott harcokban. Nem véletlen pl. az, hogy már a nagy Római Birodalomnak a figyelme is ideirányult és már akkor nagyon virágzó bányaműveleteket folytatott itt az ember a fémek és egyéb
ásványok után. — És ma, ha nem is vagyunk ezeknek az
anyagoknak a mennyisége tekintetében egyenlő versenytársai a gazdag külföldi országoknak, de reméljük, hogy
a bányászatnak gyors haladása a mainál még dúsabb ásványi lelőhelyek megismerésére vezet. Reméljük, hogy az
innen kikerült ásványi nyers anyagokat a nagy fejlődésben levő kohászat segélyével még nagyobb mértékben fel
tudjuk használni szeretett Hazánk jóléte emelésére.
C) G Y U L A I Z O L T Á N m a t e m a t i k a i é s
természettudománykari
dékán beszéde
az i f j ú sághoz:
Kedves egyetemi ifjúság!
Üdvözlöm az Egyetem hallgatóságát ;az 1941—42.
tanév elején. Üdvözlöm elsősorban azokat, akik ma lépik
át az Egyetem küszöbét először, mert ez a pillanat -az
egész életükre döntő befolyású. Üdvözlöm mindnyájukat,
életük ezen jelentős pillanatában. Biztosítom őket arról,
hogy az Egyetem tanárai (ha gyakran komoly külsővel
is, de) meleg szívvel várják és fogadják őket. A modernt
élet sok külsőséget lerázott magáról és így talán sokan
nem veszik észre, hogy e pillanat megfelel a régi kollégiumokban szokásos diákavatásnak, vagy talán még régebbre visszamenve, a római tóga felöltésének.
Ha a külső formák el is maradtak, a pillanat jelentősége megmarad.
Ebben a pillanatban jogot kaptok arra, hogy megkíséreljétek az ország vezető rétegeinek majdan aktív
tagjaivá lenni. Ez a jog pedig nagy kiváltságot, de nagykötelességet is rejt magában. Ez a jog jelenti életeteknek
4—5 legboldogabb évét. Ez a jog jelenti azt, hogy az
ország népe gondoskodik a rászorulók anyagi eltartásáról.
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is. Ez a jog jelenti a legnagyobb szabadságot, amelyet az
ember az életben elérhet. Ez a jog jelenti olyan mérvű
szellemi és lelki felemelkedéseteket, amihez foghatót többé
soha nem értek meg. De ez a jog másfelől jelenti a kötelesség vállalását is a nemzet életében. Ha büszkén emlegetjük honfoglaló őseinket, ha jó érzéssel emlegetjük nemzeti történelmünk dicső korszakainak nemzedékét, tudatában kell lennünk annak, hogy minden nemzedéknek megvan a maga jelentősége és csakis a nemzedék lelki nagyságától függ, hogy a későbbiek majd mint dicső korra
nézzenek vissza a mi időnkre is.
Valójában a nemzet a legbékességesebb időkben is történelmi időket él. Éli és élvezi a mult eredményeit és előkészíti a jövő alapjait. A történelmi idők ma kézzelfoghatóan előttünk, a vérünkben, az izmainkban vannak. Apáitok egy gigászi világküzdelem harcosai voltak, annak viselik sebeit, fáradalmainak nyomait, és ma az ifjabb nemzedék fegyverrel kezében újra ott nyomul előre, ahol sokaknak apja fekszik a jeltelen sírokban. Történelmet élünk,
a párkák a nemzet sorsáról döntenek. De történelmet élünk
az Egyetem padjaiban is. Történelmet, amely nem kíván
véráldozatot, nem kíván kegyetlen, kétségbeesett erőfeszítéseket, amely nem kíván lemondást és áldozatot. Történelmet élünk az Egyetem padjaiban is, amelyik azt kívánja, hogy fejlődjetek testileg, hogy gazdagodjatok ismeretekben, hogy nemesedjetek lélekben; amely azt kívánja,
hogy merítsétek ki, hogy tegyétek a magatokéivá mind
azt a nemes kincset, amit az emberiség legjobbjai évezredeken át termeltek ki. Ez is történelem, mégpedig százszázalékos parallelája annak a véres történelemnek, amit most
két nemzedék egymásután írt a Kárpátokon innen és túl.
Ott védik azt az emberi és nemzeti kincset, amelyet nektek
tovább kell a lelketekben fejlesztenetek. Ez a ti jelen
történelmi feladatotok, nem véres, de ez is harc. Harc nem
egy külső ellenséggel, hanem önmagatokkal, az emberi kényelemszeretettel, az emberi természet köznapiasságával. Ez
a harc egy belső, lelki küzdelem, nemcsak pillanatoknak a
nekilendülése, hanem éveknek egyenletes megfeszülése, egy
napról-napra meg nem szűnő belső lelki erőfeszítés; küzdés énünk szürkébbik fele ellen.
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Az Egyetem nemcsak az a hely, ahol diplomát kapunk,
hogy fizetett állást nyerjünk el. Az egyetem eszméknek
és igazságoknak megtartója, az egyetem eszméknek és igazságoknak a kitermelő helye. Mint a szellem hőseinek és
mártírjainak hosszú sora bizonyítja, a szellem szabad és
azt semmi kényszer béklyóba nem verheti. A szellem szabad, de ezzel a szabadsággal élni kell tudni. A szellem
felett nincsen bíró, nincsen hatalom, csak a szív helyeslő
vagy nem helyeslő szava. Mit vár tőletek, kedves ifjúság,
a tanári kar, mit vár tőletek a nemzet? Semmi egyebet,
mint hogy keressétek azokat az útakat, azokat az ösvényeket, melyek felvisznek arra a szellemi magaslatra, ahol tisztult levegő ad alkalmat a tisztánlátásra. Azt várja tőletek
a társadalom, hogy az egyetem csendes falai mögött fejlesszétek szíveteket, élesítsétek ítélőképességeteket, hogy
majdan eligazodjatok a szellem birodalmában. Ez a munka
tisztán egyéni, belső, lelki küzdelem. Az egyetem falai
között, a tantermekben, a laboratóriumokban, a szemináriumokban, a könyvtárakban mindenütt eszmék szólnak hozzátok, de kell lenni fületeknek a hallásra, önként kell
szíveiteket kitárni a befogadásra. Itt minden kényszer megszűnik már. Tálcán hozzák elétekbe az emberiség szellemi
kincseit, de magatoknak kell kiválasztanotok a megfelelő
táplálékot; küzdenetek, hogy ezt a táplálékot meg is emészszéíek. A lelki újjászületés, a lelki fejlődés sok belső kétséggel, küzdelemmel jár. Ezt egyedül kell megkarcolnotok,
hogy feljussatok arra a fokra, ahol a nemes és művelt szellemnek mindent áttekintő nyugalma, önmagabízó, mindent
irányító lelki hatalma van.
Az Egyetem az igazság helye.
Érett, ifjú emberek vagytok. A világ hangos a szólamoktól és a technika minden eszköze bábeli zűrzavarban
röpíti azokat világgá. Ifjú szívetek fogékony az új gondolatok iránt. A divatos frázisoknak, a könnyű szólamoknak meg kell állaniok az egyetem falainál; a ti öntudatotok kell, hogy érezze: az igazságok lenn a mélyben, az élet
csillogó hullámai alatt vannak. Éreznetek kell, hogy a
nagy igazságoknak száma kevés; hogy a kevés igazságnak a hatalma nagy; hogy a nagy hatalom megszerzése
nem könnyű; hogy a nem könnyű feladat megtisztelő; hogy
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a megtisztelő feladat dicsőséget hoz. Ez a dicsőség lehet
a ti egyetemi munkátok eredménye, -— egyenlő értékkel
áll ott nemzetünk történelmének dicső tettei mellett. Ezt
a munkát kell végeznetek az év minden egyes órájában.
Egymás mellé kell sorakoztatni percet perchez, laboratóriumról laboratóriumra, tanteremről, tanteremre, amíg egyszer úgy veszítek észre, hogy a sok aprólékos munka mögött kezd kitisztulni a részletek homálya, kezdenek eloszlani a bizonytalanság felhői, és kezdenek kibontakozni az
igazság körvonalai. Tudnotok kell,. hogy az út hosszú és
fáradságos; de tudnotok kell, hogy mindenütt segítő kezet
kaptok; és tudnotok kell, hogy a fizikai világ energiatörvényének megfelelően: szellemi téren is a befektetett, becsületes munka meghozza a maga gyümölcsét.
A munka fáradságos: kollokviumok, vizsgák, szigorlatok scilla és charibdisei közt vezet az út, de mindenütt
szeretettel vár, vezet, kísér és utasít az Egyetem tanári
kara. Ez a szeretet nem frázis; ez a szeretet a nemzet szeretete a saját gyermekei iránt;, nem becéz, nem elpuhít,
hanem acélozni akar; de éppen azért nagy és mély szeretet. Legyen szemetek és szívetek rá, ezt a méiy szeretetet
felfogni és a fegyelmezett külső alatt megérezni az irányító lelket.
Az Egyebem az igazság helye.
Tanuljátok meg az igazságot látni a természetben, az
egyénben, a nemzetben és nemzetünknek a többi nemzetekhez való viszonyában! Tanuljátok meg, hogy a sors
nem egyforma mértékkel mér! Tanuljátok meg meglátni,
hogy nemzetünknek és nemzetünk fiainak a legtöbbször roszszabb anyagi viszonyok között, hiányosabb anyagi segédeszközzel kell küzdeniök azért, amikben kedvezőbb életkörülmények között lévő nemzetek fiai értek el eredményeket! Tanuljátok meg, hogy erre a küzdelemre elő kell
készíteni izmaitokat, szellemeteket és ha megharcoltátok a
harcot, nem szabad elégedetleneknek lennetek, a talán soványabb jutalom felett! Tanuljátok meg, hogy a magyar
föld gyümölcsének egyedülálló íze van, tanuljátok meg,
hogy a magyar anyaföld jótéteményeit nem nemzetközi
valutában kell meghálálni! Ha a nyáron szóba álltatok
akár az Alföld mezőin, akár Erdély hegyei között a dol-
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gozó aratókkal, vagy a ziháló favágókkal, vehettétek észre, hogy a kevésszavú emberek között ott vannak az elmúlt
világháború hősei is, végzik munkájukat szótlanul, a legnagyobb természetességgel akkor, amikor hőskölteményre
méltó tettek vannak mögöttük. Ez a hűség ehhez a földhöz.
A z egész magyar róna, az összes magyar hegyek tele vannak szórva ilyen névtelen hősökkel. Ezeknek vagytok a
fiai, ezeknek a munkáját kell végeznetek ott, ahol az a
legszebb, ahol az a legkönnyebb, ahol az egész nemzet
fillérei összefolynak, hogy nektek ezt a munkát könnyűvé
és eredményessé tegyék. Tudnotok kell, hogy egy nemzet
szeme van rajtatok, kíséri gonddal a ti munkátokat, de
tudnotok kell, hogy ez a kísérő szeretet, hogy ez a féltő
gond, amely verejtékével biztosítja e falakat, e falak csendjét, e falak mögött a nyugodt életet: hogy ez vár is valamit.
Tudnotok kell, hogy ez a jog, hogy ti e falak közt
lehettek, erkölcsi kötelezettséget, súlyos felelősséget jelent.
Ha ennek eleget tesztek, egyszersmind a saját egyéni sorsotoknak, egyéni jóléteteknek is megvetítek az alapját. Ez
elkötelezettségnek meg nem felelni, tehát egyéni szempontból is a legnagyobb botorság volna; de ezen elkötelezettségnek meg nem felelni, árulás milliók izzadságos fillérein ; aminek meg nem felelni cserbenhagyása ia rónák szántóvetőinek, a puszták pásztorainak, a havasok favágóinak;
aminek meg nem felelni cserbenhagyása ezen szent földnek, ahová egyetemünk visszatért új építő munkára.
Az acélos szeretet e szavaival üdvözöllek az Egyetem
tanári kara nevében, új tanévünk elején, kedves egyetemi ifjúság.
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Tucci Giuseppe tiszteletbeli doktorráavatása
Egyetemünk Tanácsa TUCCI GIUSEPPE római egyetemi tanárt, az olasz királyi akadémia tagját a Tibet-kutatás terén végzett kimagasló tudományos érdemeiért a KORMÁNYZÓ ÚR Ő Főméltóságának Budapesten, 1942. április
i-én kelt legfelsőbb engedélye alapján a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává avatta 1942. évi április hó
18-án, amikor egyszersmind megtartotta a Körösi Csorna
Sándor-emlékünnepélyt is. Ennek ünnepi szónoka új tiszteletbeli doktorunk volt.
A)

VÁR A D Y I M R E b ö l c s é s z e t - ,
nettudománykari
olasz

és

nyelv-

prodékán

magyar

és

törté-

jelentése

nyelven:

Chiarissimo Senato Accademico,
Nella decima seduta straordinaria della nostra Facoltá,
tenuta il 19 giugno 1941, il professore Felvihczi TAKÁTS
ZOLTÁN propose che, in occasione del centenario della morte
di Körösi CSOMA SÁNDOR la Facoltá di Lettere della nostra
Universitá concedesse la laurea ad honorem al professor
GIUSEPPE TUCCI, ordinario della R. Universitá di Roma e
membro dell'Accademia d'Italia.
Nel fare la sua proposta il professor TAKÁTS ricordö
come per noi ungheresi, e in particolar modo per noi transilvani, fosse un preciso dovere quéllo di commemorare in
forma solenne il centenario della morte del nostro grandé.
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compatriota avvenuta in Dardzsiling l ' n aprile 1842; e
affermö che la forma piü degna di onorare la memória di
Körösi CSOMA SÁNDOR sarebbe stata quelladidare un segno
del nostro riconoscimento a colui che ha portato il contrú
buto piü fecondo di risultati agli studi di linguistica tibetana e sul buddismo dal Nostro intrapresi.
La Facoltá decise di nominare una commissione che esaminasse la proposta; furono eletti sotto la presidenza del
prodecano V A R A D Y IMRE i professori Felvinczi T A K Á T S
ZOLTÁN

e

ROSKA

MÁRTON.

La relazione della commissione, presentata nella terza
riunione ordinaria del 21 novembre 1941 — con riferimento a quanto discusso durante la prima presentazione
della proposta — fece conoscere, come segue, i meríti
dell'Eccellenza Giuseppe Tucci:
„GIUSEPPE T U C C I naque a Macerata il 5 giugno 1894.
Si laureö il 12 luglio 1919 presso rUniversitá di Roma,
'dove cöme liberó döcente e professore incaricato tenne
corsi di lezioni sulle lingue indiáné e dell'Asia orientale,
e sulle religioni ed i sistemi filosofici di quella regione.
Fu poi ordinario di lingua e letteratura cinese presso
il Regio Istituto Orientale di Napoli.
Attualmente é ordinario di storia delle religioni e della
filosofia indiana e dell'Asia orientale all'Universita diRoma.
É membro deli' Academia d'Italia dal 27 settembre 1929.
Per incarico del Ministero degli Esteri d'Italia dal
1925 al 1930 tenne lezioni di linguistica e civilta italiana
presso universitá indiáné. In questo periodo diresse due
spedizioni scientifiche nel Tibet ed una nel "Nepál.
Le sue opere principali sono:
Storia della filosofia cinese antica, Bologna 1922.
Apologia del Taoismo, Roma 1924.
II Buddismo, Foligno 1926.
Buddhistic Logisc, Baroda 1930.
Indo-Tibetica, Roma, R. Accademia d'Italia 1932—33.
Cronaca della Missione scientifica Tucci nel Tibet Occidentale, Roma, R. Accademia d'Italia 1933.
Secrets of Tibet, London 1935.
Santi e Briganti nel Tibet occidentale, Milano 1936.
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TUCCI meglio di ogni altro ha chiarito il processo di
formazione della vita spirituálé del Tibet. Conosce nel
Tibet occidentale — territorio che egli ha svelato alla
scienza — i ricordi deH'uomo primitivo, la religione bon,
fondata sulla antica magia e sugli esorcismi; le sette buddiste del Tibet, specialmente le chiese rossa e gialla fonIdate rispettivamente da Rinchenzampö e da Tsongkapa.
Sulla vita di Rinchenzampö, che fu del Buddismo tibetano
la personalitá di maggior rilievo, scrisse anche uno studio
speciale sulla base di fonti originali ed indagö i ricordi
dell'epoca a lui relativa.
L'importanza poi dell'attivitá scientifica del TUCCI, é
provata non solo dalia profonditá della sua dottrina, ma
anche dalia sua versatilitá. I suoi studi linguistici infatti
si estendono al sanscrito, al tibetano ed al cinese, mentre?
efuelli filosofici abbracciano l'India presa in senso lato,
il Tibet e la Cina. Cosi, dal punto di vista dello studio
del buddismo tibetano é indispensabile la conosoenza tanto
del sanscrito quanto del cinese, perché il Tibet é territorio sul quale le civiltá indiana e cinese si incontrano e
si fondono. Similmente i suoi studi di scienza delle religioni muovono dai centri piü importanti della civiltá
asiatica.
Le prime sue opere di maggior rilievo furono trattati
che riassumevano i sistemi filosofici cinesi, specialmente
quelli di carattere piü universale come il Taoismo ed il
Buddismo.
Anche dalle sue opere di minor mole appare chiaro
che il Tucci ha sempre affrontato le questioni piü degnee piü universalmente significative riferentisi all'Asia orientale.
Dunque anche questi lavori attestano l'importanza universale della sua opera. L'odierna storia della filosofia
deve ormai quindi tenere nella dovuta considerazione i
rapporti fra i sistemi filosofici dell'Oriente e quelli di
Grecia.
Del buddismo, ad esempio, bisogna riconoscere che é
non solo il maggior fattore creativo della vita spirituálé
dell'Asia; ma che la sua influenza é sensibile anche öltre
i confini della civiltá asiatica.
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II Prajnaparamita sutra, di cui Tucci pubblicö il testo
•originale sanscrito, é la dottrina base delle piü importanti
:sette buddiste.
L'insegnamento di Nagarjuna é d'importanza decisiva
nello sviluppo del buddismo settentrionale. II buddismo
.settentrionale o Mahayana é poi, anche al di fuori del
.campo piü strettamente religioso, la maggior forza di propulsione nella vita spirituálé dell'Estremo Oriente. II suo
influsso infatti é riconoscibile nel pensiero, nella Letteraturai
,e nell'arte di tutta l'Asia orientale.
E il T U C C I ha dedicato appunto ai piü grandi maestri
del Mahayana, e cioé, öltre Nagarjuna, Aryadeva, Dinnaga, Asvaghosha, Asangha e Vasubandü, studi di grandé
"importanza, sulla base dei quali possiamo affermare ehe
egli sia il piü grandé conoscitore ed il miglior commentatore del Tantrismo e del Lamaismo tibetano.
Egli ha fatto conoscere il Tibet occidentale, che fu
il campo principale delle sue ricerche. Girando di cittá
in citta, di villaggio in villaggio, e da monastero a monastero egli ha stabilito quali siano i seguaci delle varié
sette che vivono nei diversi luoghi, ed ha studiato descrittqe fotografato i monumenti buddisti visitati.
Questi ricordi di inestimabile valore per la storia delle
religioni e dell'arte, sono editi dalia Regia Accademia
d'Italia con il titolo di „Indo-Tibetica", di cui finora sono
apparsi ben sette volumi.
Gli affreschi e le statue riprodotti nei volumi Tsapa-rang e Gyantse, colmano gravi lacune nella storia dell'arte, ed il loro valore per la storia di questa disciplinaí
non potrá mai essere abbastanza apprezzato, dato che
queste opere offrono un quadro del processo di sviluppo
'della vita spirituálé di un a gran parte dell'Asia. Infatti
prima che T U C C I ne rendesse possibile la conoscenza, non
poteva essere spiegata l'organicitá dei rapporti tra i territori buddisti dell'India e quelli dell'Asia settentrionale.
Prima di T U C C I conoscevamo dell'arte del Tibet solamente l'epoca piü recente, quando tale arte era giá stata
modificata dall'influsso cinese. T U C C I fu il primo a scoprire
.in tutta la sua importanza l'influsso decisivo esercitato
•ÜaU'India sull'arte tibetana."
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La commissione in base alle risultanze della relazionestessa ha proposto che questa Facoltá di Lettere in occasione del centenario di Körösi CSOMA SÁNDOR conferisse,.
la laurea honoris causa a GIUSEPPE TUCCI, professore dell'Universitá di Roma ed Accademico d'Italia.
II consiglio dei professori accolse all'unanimitá la proposta e la rese esecutiva, trasmettendo quindi la pratica.
relativa al Ministro dei Culti e della Pubblica Istruzione,
con preghiera di inoltrarla a Sua Altezza Serenissima il.
Reggente per la definitiva approvazione.
II Ministro poi provvide, in base alla domanda della.
Facoltá, alla stesura degli atti da sottomettersi alla decisione del Reggente, il quale con suo alto rescritto in
data i aprile 1942, si degnó permettere che al prof..
GIUSEPPE T U C C I ordinario dell'Universitá di Roma e Accademico d'Italia, per gli insigni meriti acquisiti nelle indagini sul Tibet, fosse conferita la laurea ad honorem e-,
consegnato il xelativo diploma.
Pertanto prego il Chiarissimo Senato Accademico dl
voíer insignire TEccellenza GIUSEPPE T U C C I tíella laurea..
in Lettere honoris causa.
(A jelentés magyar fordítása:)
Tekintetes Egyetemi Tanács!
Tudománykarunk 1941. június 19-én tartott 1940—41..
tanévi X . rendkívüli ülésén dr Felvinczi T A K Á T S Z O L T Á N ,
nyilvános rendes tanár indítványt terjesztett elő, hogy K a runk T U C C I GIUSEPPE t, a római egyetem tanárát, az Olasz.
Királyi Akadémia tagját Körösi CSOMA SÁNDOR halálának,
századik évfordulója alkalmából a bölcsészettudományok,
honoris causa doktorává avassa.
Indítványában hivatkozott arra, hogy 1942. április •
n - e századik évfordulója annak, hogy Erdély nagy szülötte, Körösi CSOMA SÁNDOR Dardzsilingben meghalt és.
nekünk magyaroknak, akik ezenfelül még erdélyiek is vagyunk, kötelességünk méltó formában megemlékezni e napról s a megemlékezezés legméltóbb formája az volna, ha.
CSOMA SÁNDOR szellemének hódolva a magunk módja sze-

37
sínt jutalmaznánk T U C C I GIUSEPPE t, akiről leginkább állítható, hogy a tibeti nyelvészet és buddhista tanulmányok
úttörőjének örökébe lépett.
A Kar úgy határozott, hogy az indítványban foglaltak tanulmányozására bizottságot küld ki; a bizottság tagjaiul megválasztotta dr. V Á R A D Y IMRE ny. r. tanár, prodékán elnöklete alatt: dr Felvinczi T A K Á T S Z O L T Á N é s
d r ROSKA M Á R T O N ny. r. tanárokat.
A bizottsági jelentés az 1941. évi november hó 21-én
tartott 1941—42. tanévi III. rendes ülésen — visszatérve
:már az első javaslattételkor elhangzottakra — T U C C I
•GIUSEPPE őnagyméltósága érdemeit a következőkben részletesen ismertette:
„ T U C C I GIUSEPPE Maceratában született 1894. június
5-én. Doktori oklevelét 1919. július 12-én szerezte meg
a római egyetemen, ahol mint magántanár indiai és keletázsiai nyelvekről és mint megbízott előadó a "keletázsiai
vallásokról és bölcseleti rendszerekről tartott előadásokat.
Azután a kínai nyelv és irodalom rendes tanára lett a
•nápolyi Kir. Keleti Intézetnél (R. Istituto Orientale de
Napoli). Most mint rendes tanár India és a Távol Kelet
vallásait és bölcseletét adja elő a római egyetemen. 1929
szeptember 27-e óta az olasz akadémia tagja.
1925-től 1930-ig az olasz külügyminisztériumtól nyert
megbízatás alapján indiai egyetemeken tartott olasz nyelvészeti és művelődéstörténeti előadásokat. Ez idő alatt két
tudományos expediciót vezetett Tibetbe és egyet Nepalba.
Főművei a következők:
Storia della filosofia cinese antica, Bologna, 1922,
Apologia del Taoismo, Roma, 1924,
II Buddhismo, Foligno, 1926,
Buddhistic Logics, Baroda, 1930,
Indo-Tibetica, R. Accademia d'Italia, 1932—33,
•Cronaca della Missione scientifica Tucci nel Tibet Occidentale, R. Accad. d'Italia 1933,
Secrets of Tibet, London, 1935,
Santi e Briganti nel Tibet Occidentale, Milano, 1936.
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TUCCI mindenkinél jobban tisztázta a tibeti szellemi
élet kialakulását. Ismeri nyugati Tibetben, amely területet,
ő tárt fel a tudománynak, az ősember emlékeit, a régi.
mágizmuson és ördögőzésen alapuló bon vallást, a tibeti
buddhizmus szektáit, főképen a régi, Rinchenzampö által
alapított, ú. n. „vörös" és a Tsongkapa alapította „sárga"'
egyházat. Rinchenzampónak a tibeti buddhizmus legkimagaslóbb egyéniségének életéről külön tanulmányt írt az.
eredeti források alapján és felkutatta a korabeli emlékeket..
Egyáltalában az bizonyítja legjobban T U C C I jelentőségét, hogy ő amelle,tt, hogy tudományosan teljesen f e gyelmezett és mélyenjáró, sokoldalú is. Nyelvészeti tanulmányai kiterjedtek a szanszkritra, a tibetire és a kínaira,,
bölcseleti tanulmányai a tágabb értelemben vett Indiára,
Tibetre és Kínára. Mind a szanszkrit, mind pedig a kínai,
nyelvtudás nélkülözhetetlen a tibeti buddhizmus tanulmányozása szempontjából, mert Tibet olyan terület, ahol Kína.,
és India műveltsége áthatják egymást. Vallásbölcseleti tanulmányai hasonlóképen az ázsiai műveltség legjelentősebbgócpontjaiból indultak ki. Első nagyobb művei összefoglalótárgyalásai voltak a. kínai bölcseleti rendszerelmek, különösen az egyetemesebb jelentőségű taoizmusnak és a.
buddhizmusnak.
Részletmunkái, azaz rövidebb dolgozatai is arról tanúskodnak, hogy T U C C I mindig a legérdemesebb, legegyetemesebb érdekű keletázsiai kérdésekkel nézett szembe..
Egyetemes jelentőségét tehát ezek a művek is bizonyítják'..
A keleti és görög bölcseleti rendszerek közti kapcsolat,
kérdésével ma már kötelessége foglalkozni a filozófia történelmének. A buddhizmusról is el kell ismernünk, hogy;
a legnagyobb teremtő és megtermékenyítő szellemi erő
Ázsiában, sőt hatása az ázsiai műveltség határain túl is
érezhető. A Prajnaparamita sutra, melynek eredeti szanszkrit szövegét T U C C I adta ki, a legjelentősebb buddhista
szekták alaptana. Nagarjuna tanítása döntő jelentőségű az.
északi buddhizmus fejlődésében. Az északi buddhizmus,
vagyis a Mahayana pedig a szorosabb értelemben vett
vallási területen túl is mindennél erősebb ösztönző'
a távol Kelet szellemi életében. Hatása a keletázsiai
gondolkozásban, irodalomban és művészetben mindenütt fel-
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ismerhető. A Mahayana nagy mesterei, Nagarjuna mellett,.
Aryadeva, Dinnaga, Asvaghosha, Asangha és Vasubandu,,
akiknek T U C C I mind nagyobb tanulmányokat szentel. E
mélyreható tanulmányok alapján lett. ő a tantrizmus és a
tibeti lamaizmus legjobb ismerője és magyarázója is.
Nyugati Tibetet, kutatásainak legfőbb területét egészen
feltárta. Városról-városra, faluról-falura és kolostorról-kolostorra haladva megállapította, hogy melyik helyen, melyik
szekta hívei élnek és áttanulmányozta, leírta és lefényképezte a meglátogatott buddhista emlékeket. E vallástörténeti és művészeti szempontból megbecsülhetetlen emlékek Indo-Tibetica címmel az Olasz Királyi Akadémia kiadásában jelentek meg. Mindeddig 7 kötet látott napvilágot.
A Tsaparang és Gyantse kötetekben közölt falfestmények és szobrok művészettörténelmi értékét nem lehet
eléggé nagyra becsülni, mert a szó minden értelmében
hézagpótlók. Ezek a művészi alkotások ugyanis betekintést
nyújtanak Ázsia nagy részének szellemi vérkeringésébe.
Mielőtt T U C C I hozzáférhetővé tette őket, nem láttuk a szerves kapcsolatot India és Észak-Ázsia buddhista területei közt.
T U C C I előtt Tibet művészetének csak újabb kórszakait ismertük, abból az időből, amikor Kína már erősen rányomta bélyegét. T U C C I volt az, aki feltárta előttünk a
maga teljességében India alapvető és minden időkre döntő
hatását Tibet művészetében."
A bizottság a jelentésében foglaltak alapján indítványozta,
hogy Karunk T U C C I GIUSEPPE római egyetemi tanárt, az
Olasz Királyi Akadémia tagját Körösi Csorna Sándor halálának századik évfordulója alkalmával a bölcsészettudományok honoris causa doktorává avassa. A Kar az indítványt egyhangú lelkesedéssel elfogadta és kari határozattá emelte. A határozatnak megfelelően 1942. január hó
y-én 807/1940—41. szám alatt a Kar jelentést tett a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úrnak egyhangú határozatáról és az iratokat azzal a kéréssel terjesztette fel,
hogy kegyeskedjék a határozatot jóváhagyólag tudomásul
venni és a Kormányzó Űr Ö-Főméltóságához megfelelő
előterjesztést tenni.
A vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ür a Kar kérésének megfelelően a Kormányzó Űr Ő FőméltóságáhoZ
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előterjesztést tett. A Kormányzó Úr 1942. április i-én
Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy Dr. TUCCI GIUSEPPE római egyetemi tanárt,
az Olasz Királyi Akadémia tagját a Tibet-kutatás terén
szerzett kimagasló tudományos érdemeiért egyetemünk a
bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává avassa és részére a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltassa.
Mindezek alapján tisztelettel kérem a Tekintetes Egyetemi Tanácsot, hogy Dr. TUCCI GIUSEPPE
Önagyméltóságát a bölcsészettudományok honoris causa doktorává
avatni méltóztassék.
B)

SZENTPÉTERY

ZSIGMOND rektor

üdvözlő

beszéde:
Kegyelmes Uram! Mélyen tisztelt vendégeink!
Erdély magyar egyeteme szívből üdvözli Nagyméltóságodat! Boldoggá tesz minket az a tudat, hogy amikör
lélekben a dardzsilingi temető magányos halottjánál
vagyunk, oly embert tisztelhetünk körünkben, aki az ő
szellemének igazi képviselője. Körösi CSOMA SÁNDOR nemcsak a mienk. Ő az egész emberiségé. Büszkék vagyunk
rá, hogy amikor az ő emlékének adózunk, olyan tudóst
iktathattunk be honoris causa doktoraink sorába, akinek
a neve ugyancsak bejárta az egész tudományos világot és
szervesen kapcsolódik a mi Körösi CSOMA SÁNDOR unk
nevéhez.
Nagyméltóságod mindenkinél jobban tudja, hogy az az
emberfeletti lelkesedésében, kitartásában és önfeláldozásában példátlan lángelme, aki a mi áldott földünkön, a háromszékmegyei Csomakörösön született és a nagyenyedi alma
mater neveltje volt, hogyan egyesült Nagy-Ázsia szellemével,
hogyan értette meg elsőnek közülünk nyugatiak közül a
buddhizmus lényegét és milyen érdemeket szerzett a tibeti
nyelv és irodalom feltárásával.
Nagyméltóságod tudja ezt legjobban. Hiszen Körösi
CSOMA SÁNDOR jelentőségének ismerete indította arra, hogy
egyik világraszóló tibeti felfedező útjának leírását, az ő
emlékének ajánlja.
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A kolozsvári Ferenc József-tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kara éppen ezért úgy
határozott, hogy Nagyméltóságodat kéri fel arra, hogy ezen
a mi ünnepélyünkön emlékezzék meg, mint leghivatottabb,
Körösi Csorna Sándorról. Kérem tehát Nagyméltóságodat,
hogy, emlékbeszédét megtartani kegyeskedjék.
C) T U C C I G I U S E P P E t i s z t e l e t b e l i
doktorrá
avatásakor elmondott olasz beszéde magyar
f o r d í t á s s a l e g y ü t t m e g j e l e n t : Universitas Francisco Josephina. Acta Philosophica. i. szám i—23 1.
Kolozsvár 1942.

III

Egyetemi ünnepélyeken és egyéb alkalmakkor
elmondott beszédek
1. W e r b ő c z y

emlékünnepély

Egyetemünk jog- es államtudományi kara a nagy jogtudós halálának 400 éves fordulója alkalmával 1941. november 21-én ünnepélyt rendezett, amelyen a következő előadások hangzottak el:
BÁLÁS P. ELEMÉR jog- és államtudománykari dékán
elnöki megnyitója: Werbőczy, a modern ember.
CSEKEY ISTVÁN ny. r. tanár: Werbőczy és a magyar
alkotmányjog.
SZÁSZY ISTVÁN ny. r. tanár: Werbőczy és a magyar
magánjog.
BóNIS GYÖRGY ny. rk. tanár: Törvény és szokás a
Hármaskönyvben,
Ezek az előadások megjelentek: Universitas FranciscoJosephina. Acta Juridico Politica. 2. kötetében német kivonattal (1—218 lapon), Kolozsvár, 1942.
2. S z é c h e n y i

emlékünnepély

Egyetemünk Tanácsának és ifjúságának ezt az ünnepélyét, a legnagyobb magyar születésének 150 éves .fordulója
alkalmával, 1941. december 14-én tartottuk.
A)

SZENTPÉTERY

ZSIGMOND r e k t o r

megnyitó

beszéde:
Tekintetes Egyetemi Tanács, kedves egyetemi Ifjúság,
mélyen tisztelt Vendégeink!
Gróf SZÉCHENYI ISTVÁN-nak, „a legnagyobb magyar"
születésének 150. évfordulóját ünneplik most szerte az
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országban az iskolák, városok, tudományos egyesületek —
és ünnepeljük mi is. A világhírű Magyar Nemzeti Múzeum
megalapítójának, SZÉCHENYI FERENC grófnak volt a legfiatalabb fia. Nemes örökséget vett át családjától s ahoz méltóvá is vált: sok egyéb mellett ő vetette meg az alapját a
Magyar Tudományos Akadémiának, ő volt az, aki a magyar
nyelv védelmében először szólott magyarul a Főrendi Házban és erre ösztönözte híveit is. Hatalmas közéleti és irodalmi működése meglehetős változatos irányú, de mindegyik alkotásából kitűnik az ő magyarságáért rajongó lelke.
Hogy megérthessük SZÉCHENYI I S T V Á N egész munkásságát és magát ezt a kiválóan nagy embert, ahoz az ő
munkáinak hosszú és beható tanulmányozása szükséges.
Ezt teszik ma közgazdasági, jog- és államtudományi tudósaink és a fiatalság is.
Én itt most csak azt hangsúlyozom, hogy SZÉCHENYI
tanulmányozása, elveinek megismerése ma nagyon fontos
azért is, hogy a jelenleg vívódó újszerű eszmék és divatos
jelszavak mellett a lényeg, a magyar nemzeti érzés háttérbe ne szoruljon és a nagy emberek emléke, a tekintélyek)
tisztelete el ne homályosuljon. Szükségünk van nekünk az
ő nagy alakjára, tanításaira, az ő önfeláldozásának megismerésére. Ez a megismerés tanít bennünket arra, hogy
tiszteljük azokat, akik érettünk, a magyarságért áldozatot
hoznak, hogy becsüljük meg az önzetlenséget, az önfeláldozó hazaszeretetet, ami ő benne mind megtestesült. Amelyik nemzedék ezt nem tanulja meg, amelyik nem tudja
megérteni és nem bir e tudatban megerősödni, annál a legnagyobb egyéniség életének a tartalma se finomulhat eszmévé, nem alakulhat vonzó példává, hanem inkább egyszerű frázissá válik. Magyar nemzeti érzéstől átitatott gondolkodású társadalom kell ahoz, hogy egy ilyen gazdag
életben, ilyen nagy egyéniség munkálkodásában rejlő kincseket megérthesse. Ezért vált SZÉCHENYI halála után is
inkább a szellemi életnek, a szellemi tudomány művelőinek,
tehát nem a nagy tömegnek ideáljává, holott éppen a
magyar nép tömegének elmaradottsága, nyomora és kiszolgáltatottsága indította cselekvésre, alkotó munkára ezt
a lánglelkü magyart. És mégis főleg a tudományos és a
politikai élet vezetői foglaltak és foglalnak állást SZÉCHENYI
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mellett,

még

pedig

olyan

meggyőződéssel,

mányos felkészültséggel, hogy a

akkora

tudo-

SZÉCHENYI-kultusz hosszú

időre kimagasló és világító eszmévé vált a magyar életben^

Ma, a nemzeti és vallásos újraéledés korában is ideje
van annak, hogy nemzeti közkinccsé váljék SZÉCHENYI
életének minden értéke. Nem politikai érdekből ünnepeljük
őt, hanem önönmagáért, hogy az általa felvetett és megvalósult éltető eszmék a magyar nemzeti fejlődés alapkövei
legyenek, szeretett Magyar Hazánk újból való felvirágzásának megindítói.
Ezzel Egyetemünk
SZÉCHENYI-emlékünnepélyét megnyitom.
közgazdaságtudománykari
d é k á n n a k a S z é c h e n y i - e m l é k ü n n e p é l y e n elm o n d o t t ü n n e p i b e s z é d e megjelent a „Hitel" folyóirat 1942. évf. 1—2 számában (234—246. lapon) német
kivonattal. Kolozsvár, 1942.
B)

KOVRIG BÉLA

C) B Á L Á S P. E L E M É R j o g - é s á l l a m t u d o m á n y k a r i d é k á n n a k nagy értekezése, amelyben a S z é chenyi-emlékünnepélyen elmondott beszéde
(„A Széchenyi—Kossuth ellentét hirlapi vitájuk tükrében")
is benne van, külön kötetben jelenik meg az Universitas
Francisco Josephina. Kolozsvár kiadásában.
3. B ú c s ú b e s z é d e k
A)

vitéz

professzorok

BERDE K Á R O L Y

dékán búcsúbeszéde

orvostudománykari

VÁSÁRHELYI

ny. rk. t a n á r t e m e t é s é n

temetésekor:

J Á N O S ny.

1941. szeptember

r.

9-én:

Azt hittük, hogy szeptember elsejének hivogató szavára a közös munka áldott jegyében fogunk találkozni
az Alma Mater boltívei alatt, mi, a Ferenc József-Tudományegyetem tanácsa, karai, tanárai és tanítványai.
És íme, itt találkozunk egymással az örök nyugalom
félelmetes kapujának küszöbén, ahová a Te földi maradványaidat hoztuk el, új munka-esztendőnk nehéz áldozata gyanánt, kedves jó barátunk, kartársunk, VÁSÁRHELYI JÁNOS
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A Te elmúlásod láttán, a villámsujtott fiatal fa csonka
törzse előtt, nehéz a mi emberi elménknek megnyugvást
és értelmet találni a Gondviselés sújtó karjának emez intézkedésében.
Annál nehezebb, minél közelebb állottunk Hozzád,
minél szorosabb tanúi voltunk életed küzdelmesen ívelő pályájának, vagy részesülői azoknak a szellemi és erkölcsi javaknak, melyeket Benned és életed művében testesített meg az
Ür. Milyen tisztán és szeretettel tudtad árasztani e kincseket azok felé, akik rövid négy évtizednyi életpályád
valamelyik szakaszán, mint családtag, barát, munkatárs
vagy tanítvány a közeledbe jutottak.
Én, az idősebb barátod, majd munkatársad és végül,
mint elöljáród, ott állottam a közeledben mind a négy
évtizeden keresztül.
Jó atyád koporsója mellett, mint hároméves korodban
már árvává lett gyermeket láttalak először, egy hideg,
januári délután vigasztalan alkonyában.
Aztán Benned láttam kiteljesedni a súly. alatt növekvő
pálma klasszikus közmondásának vigasztaló értelmét, amint
a Körösi Csorna Sándorok és ezer más szegény enyedi diáktestvérünk rögös útján haladtál felfelé az értékké-válás
nehéz, de töretlenül ívelő ösvényén. Láttam küzködésedet
a nagy sziklával, amit Trianon rakott serdülő válladra, s.
láttam a fölötte aratott győzelem örömragyogását arcodon,,
amikor a nagy elégtétel és igazságszolgáltatás órájában
legfőbb törekvésed volt a felszabadult Erdély egyetemének
és tudományos életének újjáépítői közé állani. Az Ür itt
kegyelmes volt Hozzád és részesévé tett annak a munkának, amire alkalmassá lenni két évtized alatt legjobb erőid)
megfeszítésével készültél. Keveseknek jutott nagyobb teher
a mindnyájunkat sújtó Trianonból, mint Neked, és kevesek
végeztek Náladnál nagyobb munkát a teher súlya alatt.
Ki sejtette volna akkor, Erdély felszabadulásának boldog óráiban, hogy az utolsó és legnagyobb áldozat most
következik Reád: saját Magadat kell elégetned az újjáépítés oltárán. Ki gondolt volna akkor a mai nap fenyegetően közeli voltára!
Ügy hitted és úgy láttuk, hogy felérkeztél a hegygerincre, hogy a vezetettből vezető, az irányítottból irá-
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nyitó, a támogatottból támogató oszloppá erősödtél. Nem
érted még el a tetőt, de a kiválasztottak magas ösvényén
vagy már, túl az alant járók bozótos kapaszkodóin, felérkezve a magas régiók tiszta légkörébe, ahová már biztató
közelségből int a hegy csúcsa.
Most már a legmagasabb régiók munkája várt Reád.
A hazatért kolozsvári egyetem általános kórtani katedráján
és Pasteur-kórházában, egyik szemeddel a kutató mikroszkóp elmélyülő világán, a másikkal a tudomány igazságait
Tőled hallani vágyó ifjú tanítványok seregén csüngve,
szabadon kiteljesülni engedhetted lelked kincseit. Ez volt
az álmod, ez volt a hivatásod magasabb célja.
Erdélyt szolgálni tudományban és humanitásban, igazságokat hirdetni és új igazságokat napfényre hozni, könynyeket letörölni és rémeket távoltartani, milyen jól beleillett abba a feladatkörbe, amit családod tiszteletreméltó
hagyományai szerint szent hivatásul vallottál a Magad
számára.
Ennek a kötelességtudásnak és munkaszeretetnek sem
határa, sem mértéke nem volt a lelkedben. A szülői házból
hozott útravaló) s a Bethlen-Kollégium nemes hagyományain
szerény és komoly ifjúvá serdülve, a budapesti egyetemen
töltött éveid "folyamán a napi penzumok fölött önként irányult a lelked tudománykörünk legsejtelmesebb és legcsábítóbb elméleti ága, az általános patológia felé. Kezdő,
kis kórházi segédorvos korodban pedig, Hódmezővásárhelyen, elvégezvén a kenyérkereset és önfenntartás kötelességszerű munkáját, a hét végén mindig bejártál közénk
Szegedre, az odamenekült Alma Mater tudományos tűzhelyeihez. Először csak hallgattál és figyeltél, aztán felszólaltál az irányító tekintélyek előtt és végül teljesen hozzánk csatlakoztál.
A soványabbik kenyeret választottad, ahol nincs jövedelem, csak fizetés, de van lehetőség a kutató munkára,
a szellemi vérkeringés pályáiba való bekapcsolódásra, és
tanársegéd lettél kórtani intézetünkben. Magántanárrá
képesíttetvén ezt a kapcsolatot az egyetemünkkel akkor is
fenntartottad, amikor az Országos Közegészségügyi Intézet
szolgálatába léptél Budapesten.
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Jóságos, szelid, szolgálatkész és emberszeretettől teljes
lelkületed hozta magával, hogy elsősorban a nagy néppusztító betegségek, a tuberkulózis, a vérbaj s legutóbb a
veszettség kórtani és gyógyítástani problémái ragadták meg
az érdeklődésedet. Ezeknek rejtélyes okozóit kutattad kémcsöveid, kísérleti állataid és saját Magad egészségének
kockáztatása között. Tudományos munkálkodásodnak másfél évtizede ezek problémáinak terén hozta meg számodra
a nemzetközi elismertetést, bár fájdalommal sejtettük már
korábban, hogy elmélyedő • munkád közben vészes csírák
jutottak be addig makk-egészségesnek tudott szervezetedbe.
A mai végzetes napnak gyökerei talán oda nyúlnak vissza
a laboratórium atmoszférájában láthatatlanul támadó ellenségek inváziójához.
Soha nem dicsekedtél vele, hogy a bel- és külföld elsőrendű tudósainak elismerését birod. Önmagaddal soha sem
voltál megelégedve. Gyakran azt hitted, hogy nem Te
emelkedsz, hanem a környezet és az eszközök azok, amelyek
Téged emelnek.
Amikor egy év előtt megdöbbenve állottunk meg
ketten leendő kolozsvári intézetednek kifosztott, összetört,
bemocskolt és üresen kongó szobáiban, megdöbbenéssel néztél reám: „Mit lehet ilyen körülmények között itt produkálni?" És én, a Te személyed ismeretében csak ezt feleltem aggályaidra: „Itt vagy Te, és kezdetnek ennyi is elég,
a többi csak idő és anyag kérdése."
És ma, alig tíz hónappal e találkozásunk után, fakultásunk egyik legszebben és leggondosabban felszerelt intézetének fejét, gazdáját és jó szellemét kísérjük Bennecf
korai sírjába.
Ezt a szellemet és ezt a munkát köszönöm meg Neked,
V Á S Á R H E L Y I JÁNOS
egyetemünk tanácsa és minden tanára,
elsősorban pedig az orvostudományi kar nevében. Köszönöm, hogy utolsó erődet nekünk, a mi egyetemünknek
szentelted, hogy nem rettentél vissza a kezdet szörnyű
nehézségeitől és, nem voltál fáradt még halálos ágyadon
sem, ha a mi nagy ügyünkről volt szó. Koporsód felett
az egyetem és tanár társaid osztatlan hálája, szeretete és
fájdalma virraszt. Rövid, alig egy esztendős tanári működésed nyomai évtizedekre szolgálnak irányítóul. Életed pél-
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dáját követendő ösvényként állítjuk oda tanítványaink elé,
nemesen egyszerű, fennkölten érző és gondolkodó egyéniséged emlékét pedig fájó szeretettel őrizzük életünk
fogytáig.
Legyen áldott az emléked, és legyen könnyű Neked
az erdélyi föld, amelynek hűséges és jó fia voltáíl, s amelynek most átaf adjuk földi maradványaidat, hogy édesanyaként magába ölelve dicsőítsen meg Téged, és szentelje meg ezzel önmagát előttünk, akik itt maradunk f á j ó
szívvel, az örökkévalóságnak Mögötted immár bezárult
kapuja előtt.
Kedves jó Barátunk, Tanártársunk, derék, nemeslelkű
Vásárhelyi Jánosmik, Isten veled!
B) K O V R I G B É L A
közgazda ságtudomány kari
d é k á n b ú c s ú b e s z é d e P Á L O S I E R V I N ny. r. tanár
temetésén 1941. december 16-án.

Lélekben mélyen megrendülve ismét itt áll az Egyetem
Tanácsa és a haláltól amputált amúgy is csonka gyászbaborult közgazdaságtudományi kar férfi korának teljében
összeomlott professzortársunk ravatala előtt.
Századunk első világháborújának késői hősi halottját
gyászoljuk. A végtelen tajgák, sötétlő fenyvesek, világító
nyírségek, idegen tájak foglyát, az egykori szibériai hadifoglyot temetjük. A száműzötteknek is elviselhetetlen, csikorgó fagyban, végtelenségig nyúló téli éjszakák homályában és ólmos hófellegektől szürke rövid nappalok során,
amikor sok társadnak egyetlen gondolata némi meleg, az
élet melegének felszítása, megőrzése volt, — a Tanácsban
itt álló egykori hadifogolytársad tanúbizonysága szerint
Te ott is, akkor is az emberi együttélés szépítése, az ember erkölcsi és anyagi boldogulása, a gazdálkodás tökéletesítése felett tűnődtél. És tökéletes elszigeteltségedben önmagadból merítő tudományos munkásságba fogtál, pedig
akkor eredményeid közlésére külső sikerre nem is gondolhattál.
Miért? Mert Te is az élet melegét kivántad, de nem
önmagad, hanem embertársaid, minden magyar számára.
Miért? Mert élt benned a hit és szeretted az életet.
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És amikor a hadifogság örökös viszontagságai, bizonytalanságai, rettegései közepette Te csak az élet szépítésére;
gondoltál, a fogságtól és embertelen életkörülményektől
meggyötört szervezetedbe belopódzott a gyilkos kór. Szibériában, fogságban ennek természetét sem ismerhetted meg,
nem hogy gyógyulást találhattál volna. Megtámadta szerveidet, meggyötört, majd — most elemésztett.
Szibériából haza vezérelt az Űr, de Te magaddal hoztad a szibériai betegséget.
Ott bolyongott, ágaskodott benned, amíg Erdély Egyeteme közgazdaságtudományi karának nehéz viszonyok közepette való megszervezése, gazdaságpolitikai intézeted felállítása, berendezése, itteni munkád megkezdése fel nem
őrölte a kórral szemben addig kemény ellenállásod erőit.
Tanári, nevelői és pedagógiai, munkádban kimerült
szervezeteddel a betegség most már könnyen megbirkózhatott.
Életerőid már nem állták a harcot, de állta a tudomány. Az orvostudományi kar tudós professzorai ritka
pihenő perceiket, éjjeli nyugalmukat heteken át feláldozták, hogy szinte mechanikusan életben tartsanak akkor,
amikor biológiai erőid erre már képtelenek voltak. Életedet meghosszabbította a tudomány, de a teremtett és szerves élet erőit tartósan a tudomány sem pótolhatja, ha
ezek felőrlődtek.
Helyetted mi, kartársaid köszönjük meg az orvosprofesszoroknak roppant áldozatos harcát, amely — hangsúlyozzuk — nem volt eredménytelen, mert meghosszabbította azt az életet, amelynek egy muló rezdülése, egyetlen pillanata, Krőzus kincsénél is becsesebb.
Hiszen egy perc alatt is gondolhatunk a végtelenre
és magunkra eszmélhetünk.
Benned végvári vitézt vesztettünk. A Mátra történelmi
levegőjű tájain egymagad voltál, ki tengernyi áldozattal
és fáradsággal tártad fel Eger egykori végvári életét.
Magad bontottad ki az egri vár kazamátáit, újjaiddal kapartad elő a magyar mult és kultúra csodás leleteit
és gyűjtötted össze művészi rendbe.
És amikor Kolozsvár felszabadult, a gazdag Hevesből
idejöttél a hajdan kincses, ma anyagiakban oly szegény
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Kolozsvárra, a sors szeszélyéből egy történelmi pillanatra
magyar végvárba, hogy most már ne csak kutassál a dicső
magyar mult végvári emlékei után, hanem éljed a végeknek
szép életét, ahol lehet helytállani, küzdeni, magyar keresztény, európai hivatást teljesíteni.
így vetetted meg itten lábadat, ilyen küldetéstudattal
bontottad ki itten szárnyaidat, ahonnan, a magyar szellem fellegvárának ormáról, most minden emberi élet végvárába szálltál: az örökkévalóságba.
Nagy a mi veszteségünk!
És mi Te Deumot mondunk még a gyászszertartásban
is, bármennyire nehéz lelki fegyelemmel tesszük is, mikor
látjuk az imádságos jó magyar ember korai elköltözését
hitvestársa mellől és egyetemi családja köréből.
Nem tettél Uram a mi könyörgésünk szerint,
és mi mégis dicsérünk, imádunk.
És megértjük, hogy nincsen kegyelem szenvedés nélkül
és nincsen szenvedés kegyelem nélkül. Te Ervin tengernyit
szenvedtél, áldoztál, végtelen kegyelem hát osztályrészed attól,
akié az abszolút igazság. Végtelen lesz a te jutalmad, mert a
szegény embertársaid sokaságából kérőn feléd nyújtott kézben mindig megláttad Krisztus kezét, .Krisztust tápláltad,
ruháztad, gyámolítottad minden feléd forduló nincstelen
embertestvéredben. Ervin, neked ebben a hol gyűlölködő,
hol embertelenül hideg világban már nem volt természetes
helyed.
Ezt a hit erejével felismertük: Te Deum laudamus.
Professzor-társunk, érezzük, megdicsőült.
Épüljünk mindhalálig emberi emlékén.
C)

ZOLNAI

VARGA

BÉLA

prorektor búcsúbeszéde
ny. r. t a n á r t e m e t é s é n 1 9 4 2 .
á p r i l i s 1 3 -án

BÉLA

A kolozsvári Ferenc József-Egyetem Tanácsa, Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kara, valamint a Magyar
Tudományos Akadémia nevében jövök utolsó Istenhozzádot mondani elhunyt kollégánk, V A R G A BÉLA ravatalához.
Egyetemünknek 1915 óta magántanára, 1940 óta nyilvános rendes tanára volt. Ötvenhat szemeszter fűzte őt a
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"magyar felsőoktatáshoz, a kolozsvári Alma Mater szellemi
közösségéhez.
Az első világháború pusztította Európát és a magyarságot, mikor az egyetem építő-munkájába bekapcsolódott:
élete azóta is háború volt, örök harc a lélek győzelméért
•a sötét hatalmakkal szemben. Alig nyilt meg számára az
akadémiai pályatér, a háromévszázados főiskolai székhelyről elköltözött az egyetem és — úgy látszott — elmenekült a magyar tudomány is.
Az egyetem kényszerült elhagyni leghívebb tanítvá-ványait, az ősi, gondolatformáló környezethez leghívebben
.ragaszkodó mestertársait. A Kolozsváron maradottaknak
.még a nevét is törölnünk kellett az egyetem Évkönyveiből.
-A Magyar Tudományos Akadémia kénytelen volt száműzni
ó t külső tagjai közé.
V A R G A BÉLA fáklya-őrzők között maradt, akik ápolták
& szent tüzet, védték eloltó, bősz viharok ellen és táplálták belső hevét, hogy a lélek ki ne aludjon.
A lélek, a V A R G A BÉLA lelke, a filozófiai magaslatok
.meredélyeit járta. Félve néztük lelki zarándoklásait, aggódva
féltettük merész kitartását sorsának szörnyű csapásai között, bámultuk szellemének heroikus erőfeszítéseit, mellyel a
test gyöngülő ereje fölött diadalmaskodott. B ö H M K A R O L Y
tanítványa volt ő is, mint a mai magyar bölcselet sok
.kiváló képviselője.
Ez a kolozsvári filozófiai iskola, amely a magyar gondolkozást örökre fölemelte az idealizmus szféráiba, az ő
..arcának emlékét is megőrzi csarnokainak tablóin. A magyar
.gondolkozás története pedig föl fogja jegyezni emléklapjaira, hogy V A R G A BÉLA behatóan foglalkozott a Kantkorabeli JACOBI filozófiájával és ezzel kapcsolatban a misztikus gondolkozással; hogy logikai és jelentéstani kérdések tisztázását tekintette egyik föladatának; hogy a pedagógia terén az értékelméleti és lélektani vonatkozásokat kutatta.
Egyetemünk, mely ősi hónába visszatérve ismét keblére
•ölelhette soha el nem veszett, de kényszerünkben gyakran
megtagadott fiát, — egyetemünk a lélek hősei között fogja
•említeni a Corvin-koszorús püspök, az életét áldozó pedagógus VARGA BÉLA nevét.
Szeretett Kartársunk, Isten veled!
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D) G Y U L A I Z O L T Á N m a t e m a t i k a i - é s t e r m é szettudománykari dékán búcsúbeszéde
RUZ I T S K A BÉLA
ny. t a n á r t e m e t é s é n 1942.
a u g u s z t u s 4-én.
Az Egyetem Tanácsa, a matematikai és természettudományi és a közgazdaságtudományi kar nevében búcsúzom.
R U Z I T S K A BÉLA porhüvelyétől.
A váratlan hír, — hogy a ragyogó nyári napfényben
is ott lebeg az elmúlás árnyéka — megdöbbentette lelkünket.
Kolozsvár szülötte volt. Itt végezte az~
egyetemet és mindjárt tanulmányai után a kémiai intézet:
tudományos munkásai közé állt és ott is halt meg. Szép
élete volt. Végigélte a kémia csodálatos fejlődésének ötvené
évét és a fejlődésnek itthon is, külföldön is, elismert munkása volt. A kémia minden területén dolgozott, azért volt
nagy ásványgyüjtő, és talán gyászos halálának is egy tudományos célra gyűjtött növény vagy ásvány volt a kiváltója. A kutató lélek fiatalos lelkesedésében talán túlsókat,
kívánt a már megöregedett testtől.
RUZITSKA

BÉLA

kifelé csendes lélek volt, de befelé szilárd, építő, nevelő egyéniség, akire kémikus generációk,
emlékeznek, mint mesterükre.
RUZITSKA

BÉLA

A tudományos lelkesedés mellett csodálatosan szerette1
ezt a földet. Mikor elérte volna azt a legnagyobb fokot,
amelyet a tudományos kutató munkával el lehet érni, az.
egyetemi tanszéket, nem tudta itthagyni Kolozsvárt és.
inkább vállalta itt a nehezebb és áldozatosabb életet. Itt.
maradt, hogy mintegy szimbolikus őre legyen a tudomány
elhagyott csarnokainak és boldog volt, hogy megérhette,
hogy azokat ő adhatta át az újra visszatért vezetőségnek.
Hogy mit jelentett ránézve ez a 20 esztendő, amit küzdve
itt töltött a szülőföldön, csak azok becsülhettük meg, akik
régi alakjában is láttuk. Azonban látszólagos megtörtségében is bámulatba ejtett azzal a friss erővel, amellyel újra;
az előadóasztal mellé lépett. Egyetemünk hazatérése megifjodás volt számára. Ott is volt egyetemünknek minden;
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megnyilatkozásán. Mintegy megifjodva vett részt az egyeltem életében. Ez a megifjodott erő vitte őt most még egyszer körül Erdélyben, hogy még egyszer közelről lássa a
szeretett erdélyi földet.
A szeretett erdélyi föld nemsokára magába öleli és
nyugodalmat ad neki.
R U Z I T S K A BÉLA, kedves Kartársunk, Isten veled!

IV.

Tanévzáró ünnepély
Az Egyetem 1942. évi május hó 29-én tartott 1941—42tanévi évzáró ünnepélyén elmondott beszédek:
A)

SZENTPÉTERY
;

ZSIGMOND rektor

megnyitó-.

beszéde:

•Tekintetes Egyetemi Tanács! Mélyen tisztelt Vendégeink!
Letelőben van az 1941—42. tanév. Még pár nap és:,
megszűnnek Egyetemünkön a második félévet záró teendők,,
de a tudományos munka, továbbá a következő tanév előkészítése annál fokozottabb erővel folytatódik. A valóban
megérdemelt pihenőt ezzel töltik a professzorok. Pedig;
nagy és nehéz feladatot teljesítettünk az elmúlt tanévben,.
A z egyetem központi épületének a 22 évig tartó idegeqL
uralom után való rendbehozása, átalakítása és felújítása!
nehéz körülmények közé juttatta a tanítói munkát. De
a professzorok a súlyos viszonyok között sem lankadólelkesedéssel, fáradtságot nem ismerve, még egészségük feláldozásával is teljesítették feladatukat, még a félig kész.,
tantermekben és laboratóriumokban is. Valóban példát nyújtottak a kötelességteljesítésben a kényszerű szűk, meg,
nem felelő termekben. Központi hivatalaink buzgó személyzete is szorgalmasan végezte munkáját a nem erre a.,
célra készült ideiglenes helyiségekben, ahol a lehetőségig,
összezsúfolt állapotban volt kénytelen meghúzódni. Hallgatóink is tudatában voltak a nehézségeknek, ezért az
Egyetem iránt érzett szeretetnek és tiszteletnek megfelelően,
zúgolódás és panasz nélkül szorgalmasan látogatták az.
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előadásokat, a több helyen bizony csaknem egészen nyers
faiak között is.
A második félévben már nagyjában rendbe jött a
központi épület és újult erővel indult meg benne az egyetemi élet. Visszatérhettünk ide áz aulába is és itt folytathattuk a doktoravató üléseinket és még némely ünnepélyünket is itt tarthattuk.
A mai ülés tulaj donképen kettős ünnepet jelent számunkra: a régmúlt időkre való visszaemlékezésnek és a
tudományos oktatás által a fiatalságra gyakorolt üdvös
hatásnak az ünnepét. Emlékünnep azért, mert 1872. évi
május 29-én fogadta I. Ferenc József királyunk Pauler
Tivadar akkori közoktatásügyi minisztert és helyeselte,
hogy a kolozsvári egyetem felállítására . vonatkozó törvényjavaslatot újból beterjessze a képviselőház elé, amely,
azt ugyanabban az évben október 12-én valóban meg is
szavazta. Egyetemünk 1872. november i-én nyílt meg. Így
Egyetemünk 70 éves fennállását a jövő tanév elején fogjuk ünnepelni.
Mai ülésünk másik fele örömünnep úgy az Egyetem
ifjúságára, mint a professzorokra nézve. Hiszen arról van
szó, hogy hallgatóink közül azok, akik a megkívánt tanulmányok elvégzése mellett a magasabb tudományok művelésére való hajlandóságukat értékes kutatásaikkal is kimutatták, szorgalmuk és buzgóságuk dicséretét itt a
nyilvánosság előtt hallják meg. Másrészről pedig annak a bizonyításáról van szó, hogy a professzorok az
általuk művelt tudományszakot milyen eredménnyel tanították és milyen mértékben tudták tanítványaik lelkébe
beleültetni a tudományokba való elmélyedésnek, az önálló tudományos kutatásnak az érzékét.
Az ifjúság kiválogatottjai eredményeinek ez a feltüntetése és maguknak az ifjaknak ez a kitüntetése a legnagyobb jutalma a professzori működésnek isj mert ebből
látszik, hogy tanításuk termő földbe hullott és áldásos
gyümölcsöt termett a hallgatók lelkében. Az Egyetem így
felel meg hivatásának, tanítói és tudományt fejlesztő feladatának. Életbevágóan fontos feladat ez, különösen a mai
napokban, amikor tanúbizonyságát kell adni annak, hogy,
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méltán tartjuk magunkat Európa egyik legműveltebb nemzetének. Az is bizonyos, hogy nekünk magyaroknak reánk
jellemző és boldogulásunkra fontos' kutatási irányokat kell
követnünk és a közülünk arra hívatottaknak újabb kutatási
módszereket kell felfedezni. Csak így mutathatjuk meg
minden más nemzet előtt azt a képességet és hajlandóságot,:
amivel a tudományok iránt viseltetünk, így bizonyíthatjuk a népek nagy versenyében élniakarásunkat és érdemességünket a további ezeresztendős fennmaradásunkra.
Ha már most mi professzorok a tudományok fejlesztése iránti érdeklődést felkeltettük tanítványaink lelkében*
eleget is tettünk kötelességünk egy részének: gondoskodtunk a tudomány hivatottjainak utánpótlásáról.
Az a lehetőség, hogy fiatal kutatóinkat segéllyel is
serkenthetjük, buzdíthatjuk a megkezdett tudományos munka
folytatására, igen fontos, mert a legtöbb kutatás meglehetős anyagi áldozatot követel az illetőtől. Ezért mondok
köszönetet e helyen mindazoknak, akik alapítványaikkal
és adományaikkal lehetővé tették, hogy az elért értékes
eredményeket anyagilag jutalmazhassuk. Elsősorban köszölnöm meg Kolozsvár sz. kir. város nemes vezetőségének,
hogy 5000 P-s adományával ez évben is kiegészítette az
erre a célra rendelkezésre álló összeget.
*

Régi hagyomány Egyetemünknél, hogy évzáró ülésünkön megemlékezünk az örvendetes dolgok mellett a bennünket ért nagy veszteségekről, csapásokról is. Sajnos, ez
évben is vannak ilyenek. Mindjárt az év elején szeptemberben hunyt el VÁSÁRHELYI JÁNOS kollégánk, az általános
kórtan és bakteriológia kiváló professzora, széles körökben
magasra értékelt fiatal tudós kutató, aki bizony alig pótolható űrt hagyott maga után. Az első félév végén, decemberben PÁLOSI ERVIN, a gazdaságpolitika professzora hagyott itt bennünket, akkor, amidőn már elérte a tudományok lelkes művelésének méltó megjutalmazását: a profeszszori állást; a gyilkos kór, amely a világháború alatt támadta meg, végzett vele életereje teljében. A második
félévben, április közepén vettünk búcsút V A R G A BÉLA
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legánktól, akinek hosszas szenvedését máris nagy részvéttel kísértük. A neveléstudomány professzora volt, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Ideális pedagógus, aki püspöki székét hagyta el
professzori hivatásának teljesítéséért.
Ennek a három kiváló embernek a tudomány szolgálatában töltött élete például és vigasztalásul szolgálhat
Egyetemünk minden tudományos tagjának arra, hogy az
önzetlen, önfeláldozó munkás élet a biztos záloga a nemesi
emlék megőrzésének. Az ő emlékük, akik életüket adták
Egyetemünkért, felejthetetlen marad előttünk minden időkre.
De örömünk is volt ebben az évben, még pedig TUCCI
GIUSEPPE híres tudós, olasz egyetemi professzornak honoris
causa doktorráavatása, mely április 18-án folyt le a mi-nisztérium, városunk előkelőségei és a társegyetemek képviselői jelenlétében, nagy díszes közönség előtt.
E tanévben adtuk át az arany oklevelet két régi doktorunknak, dr. JAKABHAZY ZSIGMOND kolozsvári, majd budapesti professzornak és Í^R. PÁTZ SÁNDOR nagyváradi nyug.
főlevéltárosnak, akik 50 évvel ezelőtt esküdtek fel tudományos kötelességeik teljesítésére. Jóleső érzés hatja át
lelkünket, hogy azokat a nemes eszméket, melyeket Alma
Materünk tanítása tett bennük tudatossá, ily hosszú ideig
gyümölcsöztethették a magyar haza javára.
Ugyancsak örvendetes esemény az elmúló tanévben az
egyetemi énekkar és egyetemi zenekar megalakítása is.
Mindkét ifjúsági kulturális egyesülés már is fényes bizonyítékát adta a nagyközönség előtt annak a lelkesedésnek, amely ifjúságunk lelkében a jó és nemes célokért állandóan megvan. Az év vége felé adhattuk át a K. M. D. Sz.nek az Egyetemi Diákkör céljára a Mátyás Király Diákházban azokat a helyiségeket, amelyek az Egyetem központi
hivatalainak a főépületbe való visszatérésével megüresedtek.
A régi Egyetemi Köréhez méltó lelkes magyar nemzeti
munkásságot kívánunk az ifjúságnak, teljesítse nemes kötelességét, hogy ezzel is fényt és dicsőséget hozzon Egyetemünkre. Hiszem, sőt tudom, hogy ifjúságunkban e tekintetben sem fogunk csalódni. A magyar nemzeti gondolat
hűséges munkásai, avatott harcosai lesznek ők is. A Mindenható segítse törekvéseikben!
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G Y U L A I Z O L T Á N m a t e m a t i k a - és t e r m é s z e t t u d o m á n y k a r i dékán előadása: A f i z i k a i
kutatás határai.

Tekintetes Egyetemi Tanács! Mélyen tisztelt vendégeink!
A fizika tudományának lényeges jellemzője: módszere.
Módszerének sajátosságából következik eredményeinek exaktsága és törvényeinek érvényességi határa.
Ezen módszer jellemzője nagy egyszerűsége és fogalmi
tisztasága. Talán ez okozta, hogy az összes szellemi mozgalmak között történelmileg ez indult meg legutoljára. A z
ok valószínűleg pszichológiai. A legkülönbözőbb népeknél
magas fejlettségű filozófia van már, amikor a modern!
értelemben vett fizikának legfőllebb csak a csíráit látjuk.
Ezzel szemben G A L I L E I óta mindinkább erősülő ütemben,
egyenes vonalban, megszakítás nélkül halad napjainkig és
a kilátások megragadóak. Ami ezt az egyenes felfelé ívelést biztosítja, — az a módszer sajátossága.
Nemcsak történelmileg van így, de a köznapi életben is tapasztaljuk, hogy az embernek sokkal nagyobb
hajlama van metafizikai, mint egyszerű fizikai magyarázatokra. A fizika lendületes fejlődése a két terület tudatos szétválasztásával indult meg. Ez a tudatos szétválasztás indította meg az exakt fizikai fogalmak kialakulását.
A fizikai fogalmak emez exaktsága mérhetőségükön alapszik. A méréssel lehetett a számszerűséget alkalmazni a
jelenségek lefolyására. Sajátságos, hogy ez a szemlélődést
olyan későn és nehezen indult meg, pedig az élet legköznapibb műveleteiben és tapasztalataiban folyton alkalmazunk fizikai fogalmakat, fizikai szemléleteket és a mérés
jellegével bíró összehasonlításokat. Bizonyos fizikai tapasztalatok és szemléletek helyes alkalmazása nélkül lehetetlen volna az élet. Éppen e miatt fizikai fogalmaink egyik,;
mégpedig alapvető része a köznapi életből, a köznapi megfigyelésekből, a köznyelv kincséből van véve. .Sőt még
mélyebbre lehet menni, nevezetesen a fizikának legalapvetőbb mértékegységei szemlélődő képességünk elemei,
azaz lelki adottságaink. Ezek a térbeliség, az időbeliség
és a szubsztanciaszerűség, amelyek a fizikai mértékrend-
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szer alapjai a centiméter (mint hossz-egység), a gramm
(mint tömeg-egység) és a secundum (mint idő-egység) révén. Alapszerű lelkiadottság még a szemlélődési forma,
amiben a jelenségek kapcsolatait látjuk, nevezetesen az
okszerűség v. kauzalitás. Ez azt mutatja, hogy a fizika fejlődése ismeretelméletileg lelki diszpozíciókkal van megalapozva.
A fizika további fogalmai már ezen alapfogalmakból
származnak a természeti jelenségek segítségével. A természet jelenségeinek az elemzése, a természet jelenségeinek
a megfigyelése és a jelenségek mérésszerű követése szolgáltatja azt, hogy a többi fogalom milyen módon szárjmazik az alapegységekből, azaz milyen jelleget kap.
Ennek a fogalmi rendszemek a legfőbb sajátossága és legfőbb értéke, hogy mérni lehet. Ez a mérhetőség különbözteti meg legjobban a fizikát és vele együtt a természettudományokat az ú. n. szellemi tudományoktól.
Azonban téves volna azt hinni, hogy a fizika fogalmi
rendszere a fizikus számára befejezetten készen áll. A fizika fejlődése együtt jár fogalmi rendszerének további kiépítésével és azt lehet mondani, hogy minden új jelenség
megértése csak akkor sikerül, amikor a jelenségben jelentkező teljesen újszerű tényezőre sikerült a fizika fogalmi
rendszerének megfelelő új és mérhető fogalmat megalkotni.
A fénynek az érzékszerveinkkel való különböző érzékelési hatásait a fizika ezen érzékletektől teljesen elütő móidön írja le. így a színeket hosszúságukkal, az ú. n. hullám-hosszakkal, a melegítő hatást energia egységekkel, tehát kalóriákkal vagy ergekkel, munkaegységekkel fejezi ki.
De a fizika éppen célszerű és szerencsés módon megalkotott fogalmi rendszere révén sokkal tovább tud menni,
mint az egyszerű érzékelés és meg tudja mondani, hogy a
fény szerkezete milyen, tehát azt, hogy a fény egyes energiarészek halmazából áll, amit úgy fejezünk ki, hogy az
quamtum jellegű; de megmondja azt is, hogy a fény periodikusan változó elektromos és mágneses térerősségből áll.
Tehát megismerő képességünk pszichológiai alapjaiból
kiindulva, a természet jelenségeinek megfigyelésével olyan
mérhető fogalmi rendszer alakult ki a kutatás folyamán,
ami nemcsak lehetővé teszi a természet jelenségeinek quan-
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titativ leírását, hanem olyan belső összefüggésekre, olyan
belső szerkezeti. mélységekhez jutunk, ami ezen fogalmi
rendszer nélkül egyáltalán nem is volna sejthető.
A fejlődésnek ez a módja automatikusan egy sorrendbeli fokozatot írt elő: mind a természet jelenségeinek megértésében, mind a fizikai fogalmak kialakulásában. A fejlődés irányát egy tisztán lélektani mozzanat szabta meg,
nevezetesen az a lelki szükséglet, amely szerint a lé lekre
csak az kielégítő, ha az egyes részletismereteket kifejező
törvényeket egységes rendszerbe tudjuk összefoglalni, vagy
más szóval kifejezve, ha a természetet egy nagy egységnek
tudjuk látni. Ez az összefoglaló rendszer az elmélet.
Az egyes tapasztalati törvényeket csak hipotézisek
segítségével tudjuk egységes elméletbe összefoglalni. A
fizika módszerének különös sajátossága és érdeme, hogy
bár gazdagon alkalmaz hipotéziseket, de azt mindig nagy
tudatossággal teszi és élesen különbséget .tesz tapasztalat
és hipotézis között. Ez a tudatosság tévedésektől óv meg.
Az elmélet egységes összefogását jelenti tapasztalati ismereteink egy nagyobb csoportjának. Tudományos jellege*
hogy előre bocsátjuk hipotétikus elemeit és tudatosan
számban tartjuk érvényességi határát. .. Mivel az elmélet
tapasztalati törvények egységbe fogását jelenti, az elmélet
érvényességi határa sem lehet szélesebb, mint a felépítésére szolgáló tapasztalati törvények. Viszont a dolog természetével jár, hogy míg a tapasztalati törvények gyakran
technikai okokból csak szűkebb területen hozzáférhetők, az
elmélet ezeket az űröket a matematika eszközével áthidalja,
sokszor pedig túl is tudja terjeszteni az experimentálisán
megállapított stabil pilléreken. Ez az elméletnek a lelki
és esztétikai kielégülés mellett óriási gyakorlati, heuristikus jelentősége. Ezért van, hogy a fizikának két testvérága, a kísérleti és elméleti fizika a legnagyobb harmóniában
dolgozik egymással együtt új és új ismeretek megállapításán.
Éppen e miatt teljesen téves a fizika tudománya szempontjából az a köznapi életben gyakran használt szólásmód, hogy „az elmélet csak elmélet, de a tapasztalat mást
mond." Ez a köznapi szólásforma csak azt mutatja, hogy
az emberi értelem a köznapi életben is mindenütt mélyebb
összefüggéseket keres és lát és ezeket elméleti elgondolá-
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sokban fejezi ki. Azonban ezek a köznapi elméletek nem
lévén exakt felépítésűek, gyakran ellentétbe kerülnek a
tapasztalattal. Amennyiben gyakran tudományos elméletekre
is áll ez, csak azt jelenti, hogy elméletünket olyan területen is érvényesnek vettük, ahol az még nem volt jogos.
Viszont újabb tapasztalatok szélesebb érvényességű elmélet kidolgozását teszik szükségessé.
Ennél a pontnál azonban hangsúlyozni kell: az elméleti
kép nem azonos a természettel, nem is akar azzal azonos
lenni. Az elmélet csak egy modell, amelynek az elemei
fizikai fogalmaink és amely modell az ő érvényességi területén úgy működik, mint a természet.
A fizikai kutatás főfegyverét a fogalmak alkotják. E
fogalmak összefüggését az alapegységekkel a jelenségek
szolgáltatják és így a fizika sajátmaga építi ki fogalmi
rendszerét. Az anyag vagy szubsztancia minőségbeli tulajdonságait a fizikai kutatás az ú. n. anyagállandókban, mint
sűrűség, rugalmassági modulus, elektromos vezetőképesség,
mágneses szuszceptibilitás stb. adja. Az anyag fizikai minősége tehát így számszerűleg jelentkezik.
Minden elmélet nagyobb jelenségcsoportot foglal logikus v. szerves egységbe. Az első ilyen átfogó elmélet
a mechanika, amelyik a tér, idő, tömeg, erő, energia, impulzus stb. fogalmaival, továbbá az impulzus és energia
megmaradás, legkisebb hatások és más átfogó princípiumok
segítségével lehetővé tette egy anyagi rendszer mechanikai
állapotát egy későbbi időpontban megadni, ha egy kezdeti időpontban ismerjük az állapot meghatározó adatait.
Ez az elmélet átfogó volta miatt igen megkapó volt.
A természet mechanizmusába, eddig nem sejtett bepillantást nyert az ember. Ezen elmélet alapja a pont mechanikája volt, és ez átfogta a szilárd, folyékony és gáznemű
testek mechanikai viselkedését egészen kis testektől fel a
bolygók mozgásáig.
A fizika ezen összefoglaló képének helytelen általánosításából származott bölcseleti téren az ú. n. materialista
világnézet. Helytelen volt az általánosítás, mert a fizika
mechanikai törvényei és az ezeket összefoglaló elmélet csak
élesen körülhatárolt területre és állapotokra volt érvényes,
amint ez minden fizikai törvénynél elő van írva. Az ál-
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talánosítást átvitték az élet olyan jelenségeire, amelyekre
a mechanika fogalmai nem alkalmazhatók. A fizikai kutatók nemcsak hogy nem hittek a mechanika mindeneket
megmagyarázó képességében, hanem már Newton korától
kezdve egészen más területeket is vizsgálataik körébe vontak, amelyeket a mechanika fogalmaival nem lehetett megérteni és leírni, nevezetesen a fény, a hősugárzás területét stb. Ezen jelenségek összefoglaló leírása új elméletet
kívánt. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezen jelenségek leírása csak a megfelelő fogalmak, mint elektromos
és mágneses térerősség stb. fogalmaival volt lehetséges. E
fogalmak kialakulása tette lehetővé a Maxwell-féle egyenletek felállítását, amelyek valójában az elektromágneses
mezők elméletét tartalmazzák.
Ebben az elméletben egy egységben olvad össze a
fénysugár, a Röntgen-fény, fekete sugárzás és a rádiótechnikában alkalmazott elektromos hullámok jelensége. Az
elektromágneses jelenségek leírására alkalmas fogalmaknak
éppen úgy megvan a maguk alkalmazási területe. Ez az
elmélet is egy matematikai rendszert alkot és erre is
jellemző, hogy az adott kezdeti állapotokból a későbbi
állapotokat kiszámítja. Mindkét elméletnek az a jellegzetessége, hogy az adott kezdeti állapotokból a későbbi
állapotokat kiszámítja, a köznyelven a cauzalitás elve címén szerepel. Ez a két elmélet, nevezetesen a mechanikai és
elektromágneses elmélet nem egyesíthető; mind a kettőnek más a fogalmi rendszere. Bár az elméletek a természet jelenségeinek óriási területét írták le, azonban hiányzott az egység. Említettem már, hogy az emberi megismerő
képességnek ösztönszerű törekvése a természetet egy nagy
egységnek látni és ez az ösztönszerű törekvés a fizikában
egy egységes, mindent átfogó elméletben nyerne kifejezést.
Ez az egységre való törekvés hajtotta tovább a kutatást,
amely a Speciális és általános relativitás elméletéhez vezetett. E két elméletben két jellemző dolog lépett fel. Nevezetesen a speciális relativitás elméletben a tér-idő fogalmainkat kellett átalakítanunk. Bizonyos elektromágneses jelenségeket csak úgy sikérült egységesen leírni, ha a tér
és idő fogalmainkat az ú. n. naiv vagy köznapi, tartalomtól megszabadítottuk. A tér és az idő itt a matematika segé-

63
lyével olyan egységbe olvadt össze, ami ezen fogalmak
tartalmi megváltozásával járt. Röviden ezt így lehetne kifejezni, hogy megszűnt az ú. n. abszolút tér és abszolút idő
fogalma és ezek helyébe lépett a fizikailag mérhetősége
által adott tér-idő egysége. A lényeges itt tehát az, hogy a
természet jelenségeinek előítéletektől mentes kutatása, egyesülve a kutató ember lelkének egységre való vágyódásával,;
az anyagi világra alkalmazott szemléleti képeinket fogalmilag átformálja és elmélyíti.
Ez a jelenség, hogy egyes fogalmaink, amelyekkel a
filozófia is dolgozik, a fizikai kutatások által tartalmilag
is változnak, még feltűnőbb a tömeg fogalmánál. A köznyelvben az anyag megmaradásának elve köznapi szólásforma, de kémiai alapelv is. A katódsugarakon végzett
mérések voltak azok, amelyek kísérletileg először szolgáltatták az első esetet arra, hogy egy tömeg a sebességgel
változik. A jelenség meglepő volt és nehéz volt fogalmilag
is felfogni. A relativitás elmélet ezt a jelenséget általánosítja
és kimondja, hogy minden olyan esetben, amikor nagyok
á sebességek, az ú. n. nyugalmi tömeg meg nő és az ellenőrző vizsgálatok ennek a felfogásnak a helyességét igazolták. — Tehát a közönséges szemlélet szubsztanciája is,
azaz a fizika „tömeg"-fogalma, olyan tartalmú átalakuláson esett át, amire a naiv szemlélődés nem gondolhatott.
Az általános relativitás elméletében a gravitációs erők
vonattak egy nagy elméletbe. Ugyanis a mechanika számbavette a nehézségi erőt, mint bármiféle más erőt, de ezen
kivül semmi olyan magyarázatot nem tudott adni annak
eredetéről, ami azt az ú. n. erőterek elméletébe be tudta
volna egységesen illeszteni. A tömegvonzás jelensége egyedül állott a fentemlített átfogó elméletek mellett. Az általános relativitás elméletében a tömeg és tehetetlenség
azonosítódik és egységes elmélet keletkezett azzal a
meglepő gondolattal, hogy a tér és a gravitáció fogalmai
correlációba jönnek egymással. A gravitáció nagysága
szabja meg a tér szerkezetét. Eszerint a világ nem .végtelen,
hanem véges és ha szemléleteseri akarnók ezt kifejezni,
azt mondhatnók, hogy olyan, mintha egy gömb felületén
élnénk, amely állapjot a végtelenség érzetét keltené az
abban élőben.

64
A szemléletesség itt elvész és hogy mégis itt elméleteket lehet felállítani, ez a matematika nyelvének a segítségével történik. Ez a kérdés az emberi megismerőképességre jellemző. Ugyanis a köznapi világunkban és annak,
köznapi jelenségeiben teljesen jól eligazodunk az ú. n. naiv
tér-, idő-, anyag szemléletünkkel. A természet részletes vizsgálata azonban oda vezet, hogy a természet sokkal bonyolultabb, mint a mi naiv tér-idő-ainyag képünk. Tehát, hogy
ezt a bonyolultabb természetet egységesen megértsük, szükséges, hogy a megértés alapjául szolgáló fogalmaink tartalmát átformáljuk. Természetesen az így átformált fogalmaink elvesztik ősi szemléletességüket és jogosan kérdezhetné valaki, hogy miképen dolgozunk tehát azzal a térrel,
amely tér már nem egyezik az ú. n. közönséges vagy
pszichológiai térrel és így tovább. A felelet az, hogy az
ilyen módon átalakított fogalmakkal a matematika segédeszközével, a matematika módjával megalkotott formai
módokon, matematikai formalizmusokkal dolgozunk.
,'Amint látjuk, a közvetlenül szemléletes fizikai fogalmaink átalakulnak, amint nagy terekre, nagy sebességekre
stb. alkalmazzuk őket. Hasonló eset történt az ú. n. atom
fizikában is. Az atom fogalma bár több mint kétezer éves,
mégis csak az utóbbi ötven évben jutott a kutató tudomány,
óda, hogy az atomról mérhető számadatokat kapjon.
Viszont az utóbbi harminc esztendőben az atomfizikai ismereteink soha nem sejtett gazdagságra jutottak. Ma már
nemcsak azt tudjuk, hogy az atom elektromos szerkezet,
hanem tudjuk azt is, hogy egy atom milyen fizikai állapotokban létezhetik és hogy ezen állapotok mi módon hozhatók létre. Az atom energiát vesz fel és energiát ad le,
felvehet egy testtől kinetikai energiát és azt mint fényt
adhatja le, vagy fordítva.
Bár kezdetben az atomok ezen működését térbelileg
képzelte el a fizika, hamar kiderült, hogy az atomra
a tér megszokott fogalma nem alkalmazható. Az atomok
méretei százmilliomod centiméter nagyságrendűek. Az atomoknak a súlyosabb részét kitevő mag még ennél is kb.
tízezerszer kisebb. Bár ezek a számok elég jó mérésekből
következnek, mégis amidőn az elmélet egységes leírásra
törekedett, azt találta, hogy a közönséges tér-idő fogai-
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mainak az alkalmazásával a tapasztalatokat nem lehet leírni. Az újabb fizikának izgató fejezete az a lázas mozgalom, amely az egységes leírás módját, vagyis az általános;
érvényes elveket kereste. A kvantummechanika néven az
elméleti fizikának egy jelentős ága fejlődött ki, azonban
teljesen új alapokon. A fejlődés akkor indult meg, amikor.
HEISENBERG visszament a fizika tiszta módszeréhez —
a
méréshez — és az elmélet felépítéséhez csakis mérhető
mennyiségeket használt fel. Itt derült ki, hogy az atom
belsejében fel kell adnunk a tér-idő szemléletet, mert az
atom belsejében semmi térszerű és semmi időszerű mérést
nem tudunk keresztül vinni. Maradt tehát az, hogy meg
tudjuk állapítani az atom energiaállapotainak a sorozatát
egyfelől, másfelől pedig valószínűségeket tudunk megállapítani az egyes energiaállapotok közötti átmeneteire. Éz
a valószínűség azt is jelenti, hogy egy adott állapottal nincsen egyértelműen megadva a következő állapot. Tehát
a jelenség leírásában nem tudunk a mechanikai kauzalitás
egyértelműsége szerint egyértelmű végeredményhez jutni.
A mai kutatás azonban még tovább ment. Nevezetesen megállapította azt, hogy az atomban lejátszódó folyamatoki
olyanok, hogy szigorú kauzalitást nem is követelhetünk,
mert már magával a megfigyeléssel megváltoztatjuk magát
a megfigyelendő mennyiségeket. Ezen elvi megállapítás az
ú. n.
HEISENBERG-féle határozatlansági elvben van kimondva.
A kauzális elv alkalmazását az atombeli folyamatoknál
módosítanunk kellett olyan módon, hogy csak a folyamat
végbemenésének valószínűsége van egyértelműen adva, de
magát a folyamat lefolyását a mechanikai kauzalitás módjára nem tudjuk követni. A módszer matematikai felépítésében az ú. n. statisztikai módszer nevet kapta. Ennek a
lényege az, hogy egy megadott kezdeti állapothoz csak
azt tudjuk megadni, hogy mekkora egy másik állapotnak
a valószínűsége és hogy melyik állapot a legvalószínűbb,
amelyik a kiinduló állapotot követi.*)

*) Ennek az elvnek az esetleges jelentőségét a fizika területein
kívüli területeken

már többen

hangoztatták.

€6
Tehát az atom belsejében más, ú. n. nem cauzális
leírási elvet követ a mai fizika. Azonban a mai fizika
az atomok világában még más, fogalmilag is lényegesen újat hozott. Az atomok világában olyan elemi
korpuszkulák szerepelnek, amelyek a mai tudásunk szerint a legegyszerűbbek és a makroszkopikus testek felépítésében is legalapvetőbbek. Ezek az elektron, proton, neutron, positron stb. Az atomon belőli folyamatok pedig
szolgáltatják a fényt, egy olyan fizikai jelenséget, amit az
ú. n. elektromágneses mezőterek fogalmával írunk le. Az
atomban tehát lefolyik egy jelenség sorozat, amelyet a
fizika mai állása szerint két elmélettel írunk le, mégpedig
a jelenség egyik felét (az atomban lefolyó részt) a statisztikai módszerrel, a jelenség másik felét (az atomból kiinduló sugárzást) az elektromágneses mezők módszerével.
Ez a kétféle leírási mód mutatja, hogy a kutatás előtt
még további feladatok vannak átfogó, egységes elmélet kiépítéséig. Ez részben kielégítő megoldást nyert Dirac elméletében. Az atombeli folyamatoknak a vizsgálata megmutatta, hogy a sugárzás, amely az atomból egy aktusban kilép, maga is csak jól meghatározott energiamennyiségekből
áll. Ez a felfogás következik az atom lehetséges energiaállapotaiból. E felfogásnak helyességét a tapasztalat js
igazolta, tehát tapasztalati tény, hogy a fénysugárzás
ú. n. jól meghatározott energiakvantumokból áll. Azonban
az elektromágneses térelméletnek ú. n. klasszikus felfogásától ez fogalmilag teljesen elütő. Tehát a régi elmélettel
szemben itt egy új elem kerül bele a fizikai felfogásunkba:
a fénynek atomisztikus, azaz jól meghatározott nagyságú
energiarészekből való szerkezete. A legérdekesebb a dologban az, hogy a kisérletek még többet mondanak és azt
mutatják, hogy egy ilyen energiakvantum, amelyik a fény
terjedési sebességével halad, még más korpuszkulaszerű
viselkedést is mutat, nevezetesen mozgási impulzusa is van.
Az impulzus ugyanis tömeg és sebesség szorzata. Tehát egy
fénykvantumnak tömeget is kell tulajdonítanunk. Ez így
jelentkezik az elméleti elgondolások logikai láncában és
ezt igazolják is egyes kisérletek (Compton hatás). És itt
jutunk a legújabb fizikai kutatások legmélyebb fogalmi elmélyüléseihez, nevezetesen a fénykvantum és az anyagi
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korpuszkula kölcsönösségéhez. Ez abban áll, hogy amint a
fénykvantumnak tömeget is kell tulaj doni tanunk, épp úgy
egy elektron- vagy atomszerű korpuszkulának hullámszerű-1!
ségéí is kell tulajdonítanunk. Tehát a kettősség a fényquantum és korpuszkula között teljes. Egyszer a fény•quantum jelentkezik korpuszkulaszerűen, egyszer a korpuszkula viselkedik hullámszerűen (elektroninterferencia) és
.mindkét jelentkezési formát tapasztalatok igazolják. Tehát
míg a korpuszkula az egyszerű naiv természetszemlélőre
nézve a szubsztanciaszerűség elemi képviselője, a fény pedig
a hullámszerűség képviselője, a tapasztalható jelenségek
.szorgos vizsgálata és logikus rendszerbe való állítása azt •
mutatja, hogy csak így tudjuk a sokféle jelenségben őket
megérteni, ha a fénysugár és korpuszkula elemi fogalmainkat tartalmilag úgy alakítjuk át, hogy a kettő között
egyenértékűség van és csak kétféle megjelenési formáról ,
van szó.
Amint látjuk tehát, az atomok ú. n. mikrokozmoszában
fel kellett adnunk a tér-idő szemléleti formákat, a kauzális
szemlélést helyettesíteni kellett egy statisztikai szemlélési
.móddal és az anyagszerűséget is új minőségekkel kellett
felruháznunk. A jelenségek makrokozmoszábán azonban ez
a valószínűségi leírás a nagy számok módszereinek megfelelően átmegy a szigorú kauzalitásba.
Megismerőképességünk szempontjából ezek a jelenségek
a legérdekesebbek a fizika újabb fejlődéséből. Ezek természetszemléletünkre nézve igen nagy jelentőségűek, mert mutatják, hogy naiv vagy kezdetleges alapfogalmaink, amelyekkel az ősember is nézte a természetet, nem alkalmasak a
természet mélyebb megértésére. Más szóval tehát a fizikai
kutatások feladata nemcsak a jelenségek felfedezése és leírása, hanem ezen túl egész megismerőképességünk számára
neki kell először kidolgoznia az alkalmazott fogalmaknak
azt a tartalmát, amely tartalom a természetből többet
ad, mint annak csak a felszínét. Magától értetődik, hogy
.a fizikai kutatásnak ezen eredménye egész szellemi megismerős képességünket új színben tünteti fel. A fizikai kutatás tehát nemcsak a természet műhelytitkait tárja fel,
nemcsak gyakorlati eredményeket ér el, hanem az emberi
megismerő képességet is új vonással gazdagítja. Ezen túl
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pedjg a minden ismereteinket összefoglaló filozófiában:
is a használatos' fogalmak tartalmi kivilágosításával, mint.
jó gyermek, visszatér látogatóba a filozófia édesanyai,
ölébe, ahonnan valaha elindult.
C)

SZENTKRÁLYI

SÁMUEL

közgazdaságtudo-

mánykari prodékán megemlékezése
Egyetemünk hősi halottairól:
Tekintetes Egyetemi Tanács! Mélyen tisztelt ünneplőközönség !
Amióta ÁRPÁD apánk elfoglalta ATTILA és BAJÁN örökségét, a Kárpátok koszorúzta- hazát, amelyre a Szent Koronát nagy királyunk, SZENT ISTVÁN tette fel, — azóta nem.
pihent a magyar kard.
Egyetlen nemzet sem vérzett talán annyit, mint éppem
a magyar. Ezért nem tudott nemzetünk népességben szaporodni, ezért számolunk ma is összesen a földön csak 15
millió magyart, szemben olyan nyugati államokkal, amelyeknek a népessége ma 40—45 millió, jóllehet a középkorban körülbelül egyforma lélekszámot számláltunk. Nem.
lehet ezt népszaporodási helyzetünk terhére írni, mert etekintetben a mi statisztikai százalékarányunk kedvezőbbamazokénál. Ez tisztán a folytonos vérveszteség következménye.
Földrajzi fekvésünknél és kultúránknál fogva a nyugat végvára vagyunk és a kelet kapujában állunk őrként.
Ez a helyzet önmagától megmagyarázza örökös harcbanállásunkat. A kereszténység őrei voltunk, a nyugati kultúrai,
védői vagyunk. Hány nagy nép vérzett el és tünt le előttünk a történelem színpadán, Magyarország területén, —köztük hatalmas rokonnépeink, a húnok és az avarok. A.
magyar nép volt az, amely végre olyan államot szervezett,
hogy 1896-ban megünnepelhette millenáris fennállását és
megvetette alapját egy örökre fennmaradó magyar birodalomnak. De mennyi szenvedés és véráldozat árán!
A magyar nép ősidőktől fogva kiváló harcos, fajszerető,
erényes nép volt, — olyan tulajdonságok, amelyek nélkül
feltétlenül elpusztult volna annak a nagy feladatnak a.
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teljesítésében és a vele járó örökös harcokban, amelyet a
Gondviselés szánt nemzetünknek ezen a helyen.
Sokszor

fenyegette

a

magyar

nemzetet

a

pusztulás.

Gondoljunk Mohira, amikor Dzsingisz kán fiainak, KÁDÁNnak

és SEJBÁNnak

borzalmas

tatárdulása

után

jóformán

-csak töredékek maradtak a magyar nemzetből és ezekből
kellett

IV. Bélának

az országot helyreállítania.

hács tarolta le országunk virágát —
előtt
-és

látjuk

annak

lelkünkkel

Mo-

fiatalságát. Szemünk

I I . RÁKÓCZI FERENC legendás

bukását,

Majd

érezzük

a

kuruckorszakát
kurucdaliák

re-

ménytelenül hősi küzdelmét, ha megszólal a tárogató mélabús hangján a kurucnóta. A z

1848-—49.

szabadságharc Vi-

lágosnál eredménytelenül ér véget és Aradnál vámpir móldon állítanak vértanúkat a magyar nemzet legjobb fiaiból.

Sok volna felsorolni a harcok láncolatát, amit nem.zetünk. végigküzdött. Azokban a nagy harcokban, ahol alúlrnaradtunk, sohasem a magyar fegyverek küzdőképességén
jnult győzelmünk, hanem a rendkívüli túlerő győzött, amellyel szemben a leghősiesebb önfeláldozás sem segíthetett. Mindkét esetben mégis csak a magyar vér öntözte
folyton a csatatereket.
Történetünk sok fényes lapja tanúskodik azonban győ.zelemről, hatalomról. A magyar kard mindig tiszteletet és
tekintélyt tudott magának szerezni. A magyar katona a
harcban is lovagias és a végsőkig elszánt, megbízható fegyverbarát és rettegett ellenfél. Harcos nemzet fiai vagyunk,
harcban születtünk, harcban edződve nőttünk fel.
Ezekről az erényekről az 1914-ben reánk szakadt világháborúban is tanúbizonyságot tettünk. A szövetségi hűség harcba szólított bennünket is. Óriási lelkesedéssel, dallal indult ez a nagy háború. 1914—15 telén honvédeink
a Kárpátokban védik az országot a nagy orosz túlerővel
szemben, — vissza is verik onnan az ellenséget és véresj
harcok során nemsokára mindenütt az ellenség földjén állunk. A Kárpátokban éppen azokon a pontokon volt a
legelkeseredettebb a harc, amelyeken egykor a honfoglaló
ÁRPÁD vezette be népét az igéret földjére. A magyar honvéd ezekben a harcokban ősi hírnevéhez méltóan ismét megbecsülést és tiszteletet vívott ki magának, még az ellenségnél is.
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Mit használt azonban minden hősiesség, mérhetetlenember- és anyagáldozat? Ötvenkét hónapi szakadatlan harc
után nem a fegyverek döntik el a háborút, hanem a gazdasági háború és a nyomában járó belső bajok. Az ellenség lovagiasságára kell bíznunk magunkat. A megnyugtatóbékeigéretekből, az ú. n. békeapostolok híres békepontjaiból nem lett semmi. A trianoni kényszerbéke Magyarországot a legborzasztóbb helyzetbe taszította. Területeinek,
mintegy 68°/0-át, lakosságának 6o°/0-át szakították el tőle.
Kétévtízedes irtóztató megpróbáltatás szakadt ránk. Többmillió magyar került idegen uralom alá. Magunkra utalt
ország és nemzet voltunk eddig is, idegenektől körülvéve..
A kis Csonka-Magyarország természeti javaitól megfosztva,
árvaként teljesen magára hagyatva, a kisantant gyűrűjűtől
fojtogatva, belső forradalomtól, rövid életű vörös uralomtól elgyengítve és megszálló csapatoktól kirabolva, élethaláltusát vív.
Az elszakított magyarság helyzete kétségbeejtő. Ahol',
csak lehet megfosztják javaitól, üldözik, kínozzák, nyelvét,
hitét akarják elvenni. De amilyen mértékben fokozódik az
elnyomatás, olyan mértékben nő a nemzeti hitben, nyelvben,
és a Magyar Hiszekegy szerinti feltámadásban való hit.
Ezt a súlyos, nemzeti életünkben talán legsúlyosabb megpróbáltatást fényesen kiállottuk. Ekkor termelődött ki az.
erdélyi szellemben az erőtadó eszme, hogy elsősorban
becsületes magyarok vagyunk és nem szabad, hogy gyengítsesorainkat vallási, osztály- vagy más érdekkérdés; továbbá,
hogy nekünk magyaroknak többet kell dolgoznunk és tanulnunk, mint a többségieknek, ha azt akarjuk, hogy fennmaradjunk. Ez a tétel áll az új Európában elfoglalandóhelyzetünkre is és ezt szívlelje meg különösen minden magyar ifjú, mert ők a haza jövendő reménységei.
Ezen szomorú idő alatt született meg Kolozsvárt egy
kis megzenésített költemény, amelyet érdemesnek "tartottam:
itt felemlíteni. Ezt csak otthon titkon, néhány családban énekeltünk olykor, de amelyet kockázatok árán is.
eljuttattunk a K O R M Á N Y Z Ó ÜR Ő-Főméltóságához, hogy
megosszuk Vele vigaszunkat-örömünket és hogy lássa KORM Á N Y Z Ó URunk, hogy erdélyi gyermekei nem veszítették el
hitüket a magyar jövőben. Ez a kis költemény híven visz-
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szatükrözi az erdélyi magyar lelket a román megszállás
idejéből. Szövege így hangzik:
ERDÉLYI

FOHÁSZ.

Isten, T e győzhetetlen Hadúr, ne hagyd elveszni magyar néped,
Ne várd, míg minden fia elhull, óh vedd le rólunk büntetésed.
Csak egy Istenünk, egy hazánk van; s e kívül nincs számunkra hely,
Bár üldöz a sors lankadatlan, nékünk itt élnünk s meghalnunk kell!
Itt élnünk kell, mint üldözött vad, mert börtönné lett szülőföldünk,
Hol üres lelkű vad szolgahad osztja, tépi földi köntösünk.
Csend! Csend legyen! Kürt szól: imához! Mi hiszünk T e benned Istenünk,
Hogy veszni nem hagyod nemzetünk és hisszük, hogy rabságunk lánca
Lehull

már

rólunk

nemsokára,

mert hiszünk

szent

igazságodban

És népünk feltámadásában s ajkunkról boldog ima csendül:
Hisszük

ezt

hittel

mindhalálig

szentül!

A magyarok Istene meghallgatta a szenvedő magyar
nemzet fohászát. A kisántántot összekötő abroncs, amelyről fennhélyázva annyiszor hirdették, hogy szorosabbra ésszorosabbra kovácsolták, a sok kovácsolástól végre 1938ban megpattant, két tagja végleg elhullott. Akkor kezdődött meg területeink fokozatos visszatérése. Kérjük az egek
urát, hogy mielőbb váltsa valóra azt a Magyar Hiszekegyet,
amellyel annyiszor fohászkodtunk hozzá és amellyel mai
ünnepségünket is kezdtük.
Közel hatszázezer magyar hős alussza örök álmát, akiket a világháború követelt áldozatul. Egyetemünk története
186 olyan hős fiának nevét őrzi kegyelettel, akik tudományos tanító testületéből, doktoraiból, alkalmazottaiból, de
főkép hallgatóiból adták életüket a hazáért. A m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem 1920-ban kénytelen volt ősi
otthonából elköltözni és a Magyar Alföld déli fővárosában,
Szegeden talált vendégszerető új otthonra. Ott emelte az
alma mater kegyelete jeléül 1927-ben ezt a márványtáblát, hogy örökítse meg rajta hős fiainak emlékét, hogy,
mementót adjon egyetemi ifjúságunknak a kötelességteljesítésre és hazaszeretetre minden időkre!
Egyetemünk ezen a napon hagyományosan ünnepli hős
fiait. Gondoljunk hálával és kegyelettel azokra, akik a
legdrágábbat adták a hazáért amit adhattak: az életüket.
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Ezek a hősök minden magyar apának fiai, minden magyar
anyának gyermekei, álma nz«/erünknek és a hazának legdrágább fiai. A soha el nem múló szeretet szálai fűznek
bennünket ezekhez a nevekhez. Engem szorosabb szálak
is kötnek e táblához, a rokoni vérség szálai.
A magyar egyetemi ifjúságban mindig élt a lángoló
hazaszeretet. Az 1848-as nagy idők márciusi ifjúsága, a világháborús egyetem ifjúsága legjobbjait adta a hazáért.
Tudom, hogy egyetemünk mai ifjúsága sem marad el erényekben példaadó elődeitől. Megható az az országszerte
megnyilvánuló lelkesedés és kötelességtudás, amely középiskolai tanulóinkat jellemzi, akik közül minden épkézláb
érettségiző ifjú önként katonai szolgálatra jelentkezett. Ha
a haza hív, szent kötelességünk életünket habozás nélkül
feláldozni a hazáért, de ha elnyugszanak a fegyverek, éppen
olyan szent kötelességünk élni a hazáért, dolgozni annak
javáért minden telhető erőnkből, hogy eljöhessen a jobb
kor hazára, nemzetre, családra, egyénre. Mindenki annyit
ér nemzete szolgálatában, amilyen értékű munkát szolgáltat a maga őrhelyén.
Ismét küzd a magyar. Arról a határról verte újból
vissza á világháborús, most istentagadó komunistává vált
ellenséget, akárcsak az 1914—1918.-i világháborúban. A
magyar honvédek „hajrá"-ja, a magyar lovak patáinak
dobogása, a magyar harci kocsik dübörgése, repülőinek
berregése, ágyúinak bömbölése és fegyvereinek kattogása, ott
azon a földön rettegteti most az ellenséget és aratja diadalait, ahol egykor őseink laktak, ahonnan ezer évvel ezelőtt elindultak új hazát foglalni és alapítani. Különös
játéka a sorsnak, hogy megmutatja a késő magyar utódoknak az etelközi és a meotiszparti őshazát.
Világháborús hős fiaink, ne aggódjék odafönn a Ti
lelketek magyar nemzetünkért, az utódok méltók hozzátok. Az isteni gondviselésnek célja van a magyar nemzettel.
Ha nem hagyta elveszni ezer év harcain át, ha kiemelte
a trianoni koporsóból, akkor bízhatunk abban, hogy új,
szebb és független jövő előtt állunk. Magyarország erős
és nagy lesz, mert az új Európának reánk mulhatatlanuli
szüksége van, az új Európában Magyarországra nagy feladat, fontos szerepkör vár. A cél elérése mindenkitől fo-
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kozott munkát követel s ennek a munkának a magyar testvéri szeretet és összetartás jegyében kell megvalósulnia.
Hős vitézek, fiaink! Egyetemünk neveben földíszítem
emléktáblátokat a hála és kegyelet nemzetiszínű koszorújával.
Nyugodjon békén a Ti hős lelketek, emléketek fölött
virraszt a magyar szeretet!
D)

SZENTPÉTERY

ZSIGMOND

rektor

zárószavai:
Tekintetes Egyetemi 'Tanács! Mélyen tisztelt Vendégeink !
Őszinte nagyrabecsüléssel adtuk át az ifjúságnak tudományos hajlandóságuk elismerésének szerény jeleit és
dicséretünket. Kérem őket, hogy a tudomány iránt érzett
szeretetüket ne csak megőrizzék, de a jövőben lehetőleg
fokozzák is. Bennünk, professzorokban, mindig megértő,
segítő vezetőkre számíthatnak. De óhajtom azt is,- hogy az
elismeréssel kitüntetett ifjaknak a példája szolgáljon buzdításul kortársaiknak is, hogy egyetemi tanulmányaiknál
ne elégedjenek meg csak az általános tudnivalókkal és a
tudományos módszerek elsajátításával, hanem önállóan is
igyekezzenek dolgozni, önálló kísérleti és kutató munkát
végezni. Aki a tudomány alapelemeit képes elsajátítani,
kellő akarással, szorgalommal, lelkiismeretes törekvéssel behatolhat a tudomány mélységeibe is. Senki sem tudhatja,
hogy miféle értékek rejtőznek benne, ha meg sem kísérli
azok kifejlesztését.
Hősi halottaink iránt érzett, évenként meg-megújuló
mély fájdalmunknak, egyszersmind büszkeségünknek is kifejezést adtunk akkor, amidőn hősi halottaink emlékét megörökítő emléktábla előtt kifejeztük tiszteletünket. Önfeláldozó, nemes példájuk szolgáljon útmutatásul és emlékeztetőül a mai vészterhes időkben is arra, hogy a haza
mindenekelőtt, a hazáért minden áldozatot meg kell hozpunk! A nálunk sokkal nagyobb nemzetek között, éppen
ma az egész föld felületére kiterjedő véres küzdelemben,
csak úgy állhatjuk meg a helyünket, ha attól sem riadunk
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vissza, hogy az Istentől kapott legértékesebb ajándékot:
életünket is odaadjuk sokat szenvedett hazánkért.
Ezek után mint rektor hivatalos minőségben veszek
búcsút Egyetemünk Tanácsától, amely magas testület mindenkor készséggel támogatta törekvéseimet, továbbá Egyetemünk professzoraitól, akiknek érdekeit mindig a legmeszszebbmenő kollégiálitással igyekeztem képviselni; rektori
minőségben búcsúzom Egyetemünk hallgatóságától is, akiknek ügyeit a legnagyobb tárgyilagossággal, e mellett őszinte
szeretettel intéztem. Örömmel mondhatom, hogy ezt a megbecsülést és szeretetet állandóan tapasztaltam a professzorok és az ifjúság részéről is. Hálásan köszöntöm "Egyetemünk barátait, összes kedves vendégeinket, hogy megtiszteltek megjelenésükkel és ezzel az 1941—42. tanévünket
bezárom.

V

Rektori beszámoló beszéd az 1941—42. tanévről
S Z E N T P É T E R Y Z S I G M O N D lelépő
rektor
az 1942. é v i o k t ó b e r 1 2 - é n t a r t o t t 1942—43.
t a n é v m e g n y i t ó k ö z g y ű l é s é 11 a k ö v e t k e z ő
beszámolót olvasta fel:

Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
Mély

tisztelettel

üdvözlöm a körünkben megjelent
kultuszminiszter urat, továbbá egyetemi
ügyosztályunk főnökeit, a társegyetemek képviselőit, az egyházi, katonai és polgári hatóságok vezetőit, az egyetemi
ifjúságot, összes kedves vendégeinket és ezzel Egyetemünk
jubiláris ünnepi közgyűlését megnyitom.
Egyetemünk újjászervezésének második évéről, az
1941—42.-ik tanévének történetéről egész röviden a következőkben számolok be:
Mint az év elején rektori megnyitó beszédemben ígértem, az 1941—42. tanév valóban a munka éve volt. Egyrészről professzoraink a fennállott nehézségek és akadályozó
körülmények között is, az első félévben még egészségük
feláldozása árán is, teljes buzgósággal és meg • nem szűnő
odaadással folytatták tanítási, tudományfejlesztő és tudományterjesztő munkásságukat, — másrészről Egyetemünk
újjászervezési és elhelyezési munkálatai ebben a tanévben
sem voltak kis méretűek. Hozzájárult ezekhez az is, hogy
az egyetemi helyiségek teljes használatba vételéhez okvetlenül szükséges átalakítások, javítások, az ú. n. tatarozások
pl. még itt a központi épületben, továbbá a Jókai- és Királyutcai épületünkben, igénybevették nemcsak egész első félévünket, de a második félév jórészét is, sőt teljesen még
ma sem fejeződtek be, gazdasági hivatalunk mérnöki oszSZINYEI MERSE JENŐ
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tályának minden dicséretre méltó erőfeszítése mellett sem,
a sok minden közbejött akadályozó körülmény miatt. Hát
még a hátralévő nagyszámú épület teljes rendbehozása a
22 évi idegen uralom után! még sok időbe és nagy öszszegbe fog kerülni. Nehéz az elmúlt esztendők mulasztásait
egyszerre pótolni. Sőt nem is lehet. Mondhatom, hogy a
legszükségesebb ez irányú teendőknek csak egyrészét végeztük még el.
Még sok a "javítani, pótolni való, még sok a gyógyításra
váró szükséglet. Hogy csak pár példát említsek, ilyen a
gyermekgyógyászati klinika elhelyezése. A mai nehéz időkben az építés lehetetlen volta arra a bizony csak időlegeá
megoldásra kényszerít, hogy helyiséget béreljünk a részére, mert így, amilyen állapotban jelenleg van, valóban
nem maradhat. Nem méltó Egyetemünkhöz, nem méltó a
gyermekvédelem sokszor hangoztatott szép eszméjéhez. De
nehéz a helyzete a vegytani- intézeteknek, ideggyógyászati
klinikának, földtani intézetnek, dermatológiai klinikának
stb. stb. Központi épületünkben a helyiség hiányát az okozza, hogy 4. természettudományi intézet (általános növénytani, ásvány-kőzettani, földtani és fizikai) és az Erdélyi
Nemzeti Múzeum két nagy XLára (ásvány- és kőzettár, földés őslénytár) van ide bezsúfolva, amelyek egyáltalában
nem valók egy központi egyetemi épületbe. Ezeknek már
természetüknél fogva is külön épületbe kell kerülni. De
még ezeken kívül is sold a jogos panasz. Amit lehetett, megtettünk mi is, de minden nem lehetett. Bizonyos, hogy a
tanítás, a tudomány művelése és a klinikai működés teljes
mértékű keresztülvihetősége még feltétlenül segítségét vár.
Egyetemünk újjászervezési munkálatai hivatalosan 1942.
június végén nyertek befejezést. Ekkor vált meg miniszteribiztosi megbízatásától SZILY K Á L M Á N államtitkár úr, aki
Egyetemünknek az ősi székhelyére való visszahozatalát és
mondhatjuk majdnem újjá való szervezését, a tudományos
munka megindítása alapfeltételeinek megteremtését nagy
gondossággal irányította, szinte a legapróbb részletekig.
Időt, fáradtságot nem kiméivé, személyesen vett részt a
munkálatokban. Munkatársaival: M Á R T O N F F Y K Á R O L Y és
M O L N Á R ANDOR miniszteri tanácsos és vitéz N A G Y IVÁN
osztálytanácsos urakkal együtt maradandó érdemeket szer-
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zett Egyetemünk lehetőleg méltó elhelyezésével és életének
megindításával. Egyetemünk összessége sokat köszönhet az
ő működésüknek. Fogadják érte Egyetemünk összességének
hálás elismerését és köszönetét.
Ugyancsak a mult év történetéhez tartozik, hogy
H ó M A N B Á L I N T miniszter úr 1942. július 4-én visszavonult
hazánk kulturális életének a vezetésétől. Egyetemünket sok
szál fűzte ő hozzá. Már szegedi tartózkodásunk alatt, de
különösen Észak-Erdélynek az anyaországhoz történt viszszacsatolása után valóban hervadhatatlan érdemeket szerzett
Egyetemünk szempontjából. Sohasem felejtette el, hogy
Istenben boldogult édesatyja Egyetemünknek valamikor
nagyérdemű tanára volt. Egyetemünknek kitüntető szeretetben és gondoskodásban volt része az ő minisztersége
alatt mindvégig. Amikor minisztersége elején, még Szegeden az a veszély fenyegette Egyetemünket, hogy megfosztják központi épületétől, ő volt. az, aki segítségünkre
sietett. Amidőn az isteni igazságszolgáltatás az anyaországhoz visszajuttatta Egyetemünk ősi székhelyét, ő gondoskodott Alma Materünknek nemcsak azonnal való visszahelyezéséről, de rendeltetéséhez és hivatásához mérten újjá és
naggyáfejlesztéséről is. Egyetemünk az ő elgondolása és
tervei szerint kezdette meg az erdélyi magyarsággal szemben tartozó kulturális törekvéseinek betöltését.
Utódjának SZINYEI MERSE JENö kultuszminiszter úrnak
a működése elé nagy reményekkel nézünk. Ö tudja azt,
hogy Egyetemünk 22 évi számkivetettség után majdnem
semmi nélkül érkezett vissza Kolozsvárra, a régi erdélyi
magyar kultúra központjába. Tudományos intézeteink legnagyobb részének ugyanis majdnem mindenét oda kellett
adnia az új Horthy Miklós Tudományegyetemnek. Szívesen adtuk, hiszen testünkből lett testté ez a szegedi testvéregyetem, de viszont egyes intézeteinknek csaknem teljesen felszerelés nélkül kellett működésüket megkezdeniük,
És mi mégis nagy odaadással törekszünk tudományos és
tanítói munkásságunknak nemcsak folytatására, hanem
minél magasabb fokra való emelésére, tehát hivatásunk
betöltésére. A Miniszter Űr személye biztos Ígérete annak, hogy Egyetemünk képes lesz ezt a hivatást betölteni,
hisszük, hogy megértő támogatónk lesz törekvéseinkben.
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Éppen ezért, mivel fájdalmasan érezzük hiányos felszerelésünk erősen gátló hatását, főleg tudományos, de tanítói munkásságunkban is, nagyon kérjük a Miniszter Urat,
valamint miniszteriális ügyosztályunk vezetőit, ne tekintsék Egyetemünk újonnan való megalapozását az itt, Kolozsvárt most eltöltött két évi szervezési munka után befejezettnek. Fogadják jóindulattal Hazánk magas műveltségének fejlesztésére irányuló kéréseinket; segítsék elő jóakarattal a megkezdett, okvetlenül szükséges átalakítások
befejezését és nagyon hiányos felszereléseink pótlását, valamint némely intézetnél túlzottan kicsire szabott tudoImányos személyzetünk számának szaporítását is. Egyetemünk tudja, hogy ma nagyon nehéz idők járnak Hazánk
felett, ezért kérünk esak okvetlen szükséges dolgokat, csak
annyit, amennyivel tudományos feladatunkat, kötelességünket teljesíthetjük, tehát Erdély Egyeteme régi nemes hagyományainak teljes mértékben megfelelhetünk.
•Az elmúlt tanévünkben is, éppen úgy, mint mindig,
váltakozott az öröm és a bánat, az örömteljes nyereség a
fájdalmas veszteségekkel. Évzáró beszédemben már megemlékeztem VÁSÁRHELYI JÁNOS, PÁLOSI ERVIN és V A R G A BÉLA
szeretett kartársaink gyászos elhunytáról. Utánuk augusztus
elsején költözött el közülünk tragikus hirtelenséggel R U Z I T S K A
BÉLA, mindnyájunk által sokrabecsült régi tanárunk, a
vegytan professzora, aki magas életkora mellett is, nyugdíjazása után, mint a Közgazdaságtudományi Karnak meghívott előadója szolgálta hűségésen Egyetemünket. Emlékét igaz kegyelettel őrizzük.
Váratlan és megdöbbentő csapás érte egész
együtt

Egyetemünket

is augusztus 20-án, a mi

tisztelt Kormányzóhelyettes

Urunknak,

vitéz

hazánkkal
hódolattal

NAGYBÁNYAI

HORTHY ISTVÁNnak halálával. Messze orosz földről, őshazánk ,
szomszédságából jött az az első órákban hihetetlennek látszó
leverő hír, ami mély

fájdalommal töltötte el minden

m a g y a r ember szívét, fájdalmas gyászba, borította

igaz

Egyete-

münket is, amely már N a g y - M a g y a r o r s z á g vezérlő csillagát
tekintette

benne.

Őszintén

f á j l a l j u k az

Ő

bár

dicsőséges

eltávozását, aki Egyetemünk iránti jóindulatának már

jelét

is adta. Sok és jogos magyar reményünk volt az Ő tetterős
kiváló egyéniségében, tehát sokat vesztettünk benne. A

Min-
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denható adjon vigasztalást a súlyos megpróbáltatás után a
mi rajongással szeretett

KORMÁNYZÓ URUNKnak a nemzet

hódolatteljes tiszteletében,

adjon megnyugvást sokat szen-

vedett Hazánknak is. Bennünket csak az a tudat vigasztalhat, hogy egy igaz magyarral több van a Mennyországban,
aki ránk, törekvéseinkre, magyar előhaladásunkra szeretettel gondol.

Szomorúan emlékezünk vissza arra is, hogy címzetes ny.
rk. tanáraink közül elhunyt ALMASSY ANTAL kúriai bíró, a
magyar magánjog magántanára (1910) és KOCLI FERENC főiskolai tanár, az aromatikus vegyületek tanának magántanára (1887), aki Egyetemünkhöz való ragaszkodását éppen
a legnehezebb időkben mutatta ki, Budapestre költözködésünk idején, amikor h. tanári megbízás elfogadásával megkönnyítette Egyetemünknek a szervezkedés nehéz munkáját. Az elmúlt tanévben hat derék egyetemi hallgatónk
nalálát gyászoltuk, akik közül GERENDASSY SÁNDOR az orosz
harctéren halt hősi halált.
Veszteségnek kell tekintenünk professzortársainknak
Egyetemünkről való távozását is. Bizony elég sokan voltak:
SCHEFFLER JÁNOS a szatmári megyéspüspöki méltóságba távozott. A budapesti Pázmány Péter Tud. Egyetemre neveztetett ki FÖRSTER AURÉL régi professzor társunk, továbbá
rettegi

VISKI KAROLY, KNIEZSA ISTVÁN

és

VÁCZY PÉTER

kollégánk. A szegedi Horthy Miklós Tud. Egyetemre került
TÓTH LÁSZLÓ. Eltávozott végül LűRINCZ FERENC,aki ezután,

mint az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója fejti
ki áldásos működését. Tehát 7 tanárunk távozott el a
mult tanévben. Eltávozásukkal az egyházjogi, a klasszika
filológiai, néprajzi, szlávisztikai, középkori és egyetemes
történelmi, végül a közegészségtani tanszékek maradtak
árván. B í z u n k b e n n e , h o g y a z ő i g e n f o n t o s
t a n s z é k e i k nem f o g n a k s o k á i g v á r n i m é l t ó
k é p v i s e l ő i k r e . Mert nehéz helyzetbe került Egyete-'
münk az ő eltávozásukkal. Hiányukat sem helyettesítéssel,
sem munkatöbblet vállalásával nem lehet teljesen pótolni.
Mindössze' az a vigasztaló, hogy azt a szeretetet, amellyel
Egyetemünk iránt viseltettek, meg fogják őrizni új helyükön is és értékes tudományos munkásságukkal ránk itthagyottakra is dicsőséget fognak hozni.
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Egyetemünk tanári karában sok egyéb változás is történt, ami az ilyen nagy testületben, 82 professzori létszámnál egészen természetes. Vannak ezek között a változások között, az előbbiekkel ellentétben, örvendetesek is.
Ilyen az, hogy nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki:
vitéz gyergyószentmiklósi PÁLL GÁBOR, füzesi KLIMKő DEZSŐ,
ANNAU ERNŐ, vitéz szamosújvári NOVAK ERNö, idraskóczi
IVÁNKA ENDRE, GOMBÁS PÁL é s JENDRASSIK LORÁND,

tehát

tanárunk1.

hét rendkívüli
Így a nőgyógyászati és szülészeti,
sebészeti, orvosvegytani, sebészet-műtéttani, ókori történeti,
elméleti fizikai és általános élettani tanszékeket immár
rendes tanárok képviselik.
Gyarapodást

és

erősbödést

jelent

az,

hogy RÁSONYI

LÁSZLÓ, a török nyelvészeti és irodalomtörténeti tanszékre
nyilvános rendes, gróf TELEKI GÉZA a gazdaságföldrajzi é s
geológiai

tanszékre és GÁLDI LÁSZLÓ a romanisztikai

tan-

székre nyilvános rendkívüli tanári minőségben került E g y e temünkhöz. Örömmel üdvözöljük őket és kérjük, hogy tanításukat az erdélyi lélek hassa át. Örömmel jelentem azt is,
hogySCHEFFLER JÁNOS szatmári megyéspüspök
FERENCZ budapesti

közegészségügyi

intézeti

és LőRINCZ.
igazgató,

az

egyetemi oktatás terén szerzett érdemeik elismeréséül e g y e temi nyilvános rendes tanári címet kapott.

Jelentős gyarapodást jelentenek a m a g á n t a n á r i
k é p e s í t é s e k is: KELEMEN LÁSZLÓ törvényszéki tanácselnök a magyar magánjogból, szepesváraljai HAENDEL
VILMOS jogakadémiai tanár a polgári törvénykezési jogból,
árkosi VERESS GÁBOR államvasúti igazgató a közlekedéspolitikából, vitéz ROSZTÓCZY ERNŐ honvédőrnagy a gyakorlati
sportorvostanból, ARMENTANO LAJOS egyetemi adjunktus a.
vitaminoknak kórtani és klinikai jelentősége tanából*
FOLLMAN JENŐ budapesti kórházi főorvos a bőr- és nemi
betegségek tanából, TOKAY LÁSZLÓ bajai kórházi főorvos
a lelki gyógymódok tárgyköréből,

SZENTKIRÁLYI ZSIGMOND

kassai kórházi főorvos a nemi betegségek járványtanából,
BEÖTHY KONRÁD nagyváradi kórházi főorvos a törvényszéki
orvostanból, KÜHBACHER FERENC gyulai kórházi főorvos a
szülészeti patológiából, FORFOTA ERICH klinikai főorvos a
röntgensugarak vizsgáló és gyógyítóhatása tárgyköréből,
tíeési DADAY DEZSŐ OTI orvos, segédtitkár, a magyar orvos-

történelemből, BARANYAI ÉRZSÉBÉT polgári iskolai tanárnő
a nevelés lélektanából, MOLNOS LIPŐT a párisi Magyar Intézet igazgatója a magyar-francia irodalmi kapcsolatok és hatások című tárgykörből, VARGA OTTő intézeti tanár az analízis
és az algebra geometriai alkalmazása tárgykörből. Tehát öszszesen 15 magántanár nyert tanítási jogosítványt Egyetemünkön. Nagyrészük már régebbi magántanárunk, akik újraképesíttettek. Velük együtt immár 32 magántanárunk van.
A KORMÁNYZÓ ÜR Ő Főméltósága legmagasabb engedélyével 1942. április 18-án avattuk a bölcsészettudományok
tiszteletbeli doktorává TUCCI GIUSEPPE római egyetemi
tanárt, az irodalom és művelődés terén szerzett kiváló
érdemei elismeréséül.
A professzori és magántanári karban történt változásokon kívül megemlítem Egyetemünk főtisztviselői karában
történt nyugdíjazásokat és kinevezéseket is. Az év végén
ment nyugdíjba hosszú értékes munka után KELEMEN LAJOS
levéltári főigazgató és VALENTINY ANTAL egyetemi könyvtári igazgató, akiknek kiváló munkaerejét és nagy tapasztalatait továbbra is kívánatos lemre 'Egyetemünk részére
biztosítani. A magas kultuszkormány bölcs belátása bizonyára talál majd útat és módot ennek elérhetésére. Az
Egyetemi könyvtár igazgatói székébe HEREPEY ÁRPAD régi
érdemes könyvtári tisztviselőnk került. Az Egyetem tanácsjegyzője VINCZI KÁROLY egyetemi tanácsossá, az egyetemi
gazdasági hivatal megbízott igazgatója JACOBY KAROLY rendes igazgatóvá neveztetett lei.
Egyetemünk
nemzetközi
tudományos
vis z o n y l a t á r a fontosak azok az előadások, amelyeket
külföldi professzorok nálunk, a mi professzoraink pedig
külföldön tartottak. Az előadó külföldi professzorok voltak:
PHILIPP ERNST kiéli, PETTE HEINRICH hamburgi, CLAUBERG
CARL königshüttei, HEISKANEN A. V. és HUSTICH ILMARI helsinkii, PELLIZZI CAMILLO firenzei, KOCR FRANZ berlini és
JAN EDWARD lipcsei professzor, akik értékes és tanulságos
előadásokat tartottak nálunk nagy közönség jelenlétében.
Professzoraink közül GYERGYAY ÁRPAD mint meghívott
előadó Bécsben, Berlinben, Halléban, Jenában, Greifswaldban, Breslauban és Lipcsében, Felvinczi TAKÁTS ZOLTÁN
szintén mint meghívott előadó Rómában, GELEI JÓZSEF pedig
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a német-magyar cséreprofesszori akció során mint vendégelőadó Münchenben, Jenában és Berlinben tartott előadásokat. Egyetemünk hírnevét növelték professzortársaink, azért
hálás köszönet illeti őket.
Professzoraink, magántanáraink, munkatársaink és tanítványaink t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á r a e rövid előadásban nem térhetek ki, azt majd nyomtatásban fogjuk
közzétenni. Itt csak annyit említek, hogy az 1941—42. évi
tudományos termelés teljesen méltó Egyetemünk régi hírnevéhez. Az eddig tudomásomra jutott adatok szerint a
megjelent tudományos dolgozatok száma ötszázon felül van!
Pedig az elmúlt tanévben igen sok körülmény nehezítette,
sőt akadályozta a tudományos működést, mint azt már évzáró ünnepélyünkön részletesen kifejtettem az Egyetemi
Tanács és vendégeink előtt.
Azokról a k i t ü n t e t é s e k r ő l , valamint a külföldi
és belföldi tudományos társaságokba való beválasztásokról,
megbízatásokról, kiküldetésekről, amelyekben rektorságom
alatt Egyetemünk professzorai és magántanárai részesültek,
a kinyomatott Beszámoló fog felvilágosítást adni. Itt az
idő rövidsége miatt csak a következőket említem: a Kormányzó Űr Ő Főméltósága Málnási BARTÓK GYÖRGY mult
évi rector magnificust és KOVRIG BÉLA dékánt a Magyar
Érdemrend középkeresztjével, PAPP ANTAL
magántanárt
pedig teljes elismerésével tüntette ki. Nemzetvédelmi keresztet k a p t a k :

KOVRIG BÉLA,

és

MALÁN MIHÁLY

SZENTKIRÁLYI SÁMUEL,

professzorok,

TÖTH

és
magántanárok. POLNER ÖDÖN nyug. profeszszorunkat a debreceni Tisza István Tudományegyetem díszdoktorává avatta. GYÖRGY LAJOS professzort a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagjává és nyelvművelő bizottsági tagjává választotta, ugyancsak a Tudományos Akadémia KRISTÓF GYÖRGY professzort az irodalomtörténeti
bizottság tagjává választotta, BARÁNSZKY-JÓB LÁSZLÓ magántanárt a Szent István Akadémia rendes tagjává választotta, JÁKö ZSIGMOND tanársegédet pedig a Magyar
Tudományos Akadémia Kőrössy Flóra-jutalomdíjjal és emlékéremmel jutalmazta.

LÁSZLÖ

PAPP ANTAL

MÓDI MIHÁLY

A közegészségügyi vonatkozásokon kívül, Egyetemünk
tudományos munkássága bővítésére nézve is fontosnak tar-
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tom az i d e g s e b é s z e t i i n t é z e t e t , melynek felállítása
MISKOLCZY DEZSŐ professzornak az érdeme. Az intézetet
1942. június 3-án adtam át rendeltetésének. A szakkörök nagy
érdeklődése mellett tartott megnyitással kapcsolatos szakülésen PETTE HEINRICH hamburgi professzor, MISKOLCZY
professzor és KöRNYEI ISTVÁN főorvos tartottak előadást,
utóbbi igen érdekes bemutatásokkal. Egyetemünk feladatkörének szélesítését jelenti a közgazdaságtudományi karon
szervezett T á r s a d a l o m b i z t o s í t ó S z a k t a n f o l y a m ,
amelynek megszervezése KOVRIG BÉLA professzornak, a Kar
akkori dékánjának köszönhető. A tanfolyam állandó jellegű
és két félévig tart, ugyancsak ilyen célú és jellegű a most
tervbevett négy félévű S z o c i á l i s t a n f o l y a m is.
Az elmúlt tanévben a r a n y d i p l o m á t is adtunk
Egyetemünk két régi tanítványának, akik ezelőtt 50 évvel
szerezték meg a doktori oklevelet: J A K A B H A Z Y ZSIGMOND
kolozsvári, majd budapesti professzor és P Á T Z SÁNDOR
nagyváradi nyugalmazott főlevéltáros voltak a kitüntetettek.
Jókívánságaink szálljanak a két öreg doktorunk felé.
E g y e t e m i h a l l g a t ó i n k száma az első félévben
2570, a második félévben 2372 volt. Ezekben a számokban
örvendetes a lassú növekedés, ami az előző évvel szemben
mutatkozik, tehát az, hogy nem ugrásszerű változás történt, aminek jövője nem igen lenne, hanem fokozatos nagyobbodás, ami a jövőre reményt acl.
Ifjúságunk komolyságát, amellyel tanulmányaiban
előrehaladni igyekezik, jól mutatja az ö s z t ö n d í j a k ,
t a n u l m á n y i s e g é l y e k stb. nagy száma, amit szorgalmukkal kiérdemeltek, hiszen 187 hallgatónk és 34 végzett hallgatónk részesült ilyenekben. Az önálló tudományos
működésre való törekvésüknek egyik jelét pedig a megnyert p á l y a d í j a k mutatják, amennyiben 51 olyan pályamunkát adtak be, amelyek érdemesek voltak a pályadíjra.
Olyan szép eredmény, amire Büszkék lehetnek a profeszszorok is, akiknek az a legnagyobb jutalmuk,- hogy tanításuk
ilyen termékenyítő volt. A pályadíjak kiadását egyéb adományokon kívül főleg Kolozsvár város vezetőségének 5000
pengős adománya tette lehetővé. .Ugyanilyen célú az a 10.000
pengős alapítvány is, melyet kiérdemesült professzorunk:
KLUG LIPÓT tett Kolozsvárra való visszatérésünk ölömére
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s amelynek kamatait már ki is adtuk az alapítvány rendelkezése értelmében geometriával foglalkozó hallgatóknak. A
Chinoin-gyár 4000 P-ős adományát tanulmányi segélyekre
ill. jutalmazásra fordítottuk. Itt emlékezem meg arról is,
hogy hallgatóink segélyezése céljaira a társadalom több,
mint 30.000 P-t adományozott. Az adományozók között
nagyobb összeggel szerepel Kolozsvár és Nagyvárad városa,
Kolozs, Háromszék, Csík, Bihar és Szolnok-Doboka vármegyék, a bankok, takarékpénztárak és Egyetemünk tudománykarai. Egyetemünk köszönete illeti az adományozókat
és az alapítványttevőt nemes szándékaikért.
Az elméleti tudást, amit az előadásokon szereztek hallgatóink, 78 egyetemi intézetben, illetőleg szemináriumban
és 12 klinikán egészíthették ki, ahol 336 (fizetéses és fizetéstelen együttvéve) adjunktus, tanársegéd és gyakornok
segédkezik a főorvosokon és intézeti tanárokon kívül a
tanításnál.
A z E g y e t e m i K ö n y v t á r , amellyel együtt van
az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtára is, természetesen a tanítás és tudományos búvárkodás szolgálatán kívül
behatóan gondoskodik a hallgatók szellemi szükségletének
kielégítéséről is. Ifjúságunk érdekeit szolgálja pl. az is, hogy,
a szükségesebb egyetemi tankönyveket is beszereztük.
Könyvtárunk felettes hatóságaink gondoskodása folytán a
mult tanév szeptemberében érte el tisztikarának teljes létszámát, 25 tudományos tisztviselő és 17 segédtisztviselő
teljesít itt szolgálatot. Csak ennek a nagy személyzetnek
kellő betanítása után lehet most már szó arról, hogy a
könyvtár az idegen uralom 22 évének hiányzó könyvanyaga
beszerzését és annak katalogizálását megkezdhesse, valamint
az igen fontos magyar nemzeti bibliográfia elkészítéséhez
hozzálásson, a könyvtár gyűjteményeit átrendezze, stb. stb.
Nagyon nehéz feladat a mai nemzetközi viszonyok között
a folyóiratok hiányzó évfolyamainak beszerzése. Itt természetesen most csak a magyar, német és olasz folyóiratokra
gondolunk. Az Egyetemi Könyvtár igazgatójának jelentése
Beszámolónkban fel fogja tárni azt a nehéz helyzetet,
amelybe a könyvtár a román megszállás alatt került, de
mutatja azt az erős akaratot is, amellyel könyvtárunk
régi .nagyságát és teljességét visszaállítani igyekszünk. Itt
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csak annyit említek, hogy a kettős könyvtár állománya
(könyv, folyóirat, értekezés, nyomtatvány stb. darabszáma) majdnem eléri a másfél millió darabot. Magának
az Egyetemi Könyvtárnak a gyarapodása rektori évemben
több mint 22.000 darabot tett ki. A könyvtár látogatóinak
száma, legnagyobb részben egyetemi hallgatók, a mult évben
32496 volt, ami nagy emelkedés az előző tanév 21000 látogatójával szemben.
Ugyancsak jórészben egyetemi hallgatóink okulására és
tanítására szolgál pompás B o t a n i k u s K e r t ü n k is a
Házsongárdban, amelyhez járul az 1942. március 29-én megnyitott B o t a n i k u s M ú z e u m , amely részben az egyetemé, részben az Erdélyi Nemzeti Múzeumé. Botanikus
Kertünket az 1941-42. tanévben 71.617-en látogatták meg. Felemlítem még az E r d é l y i N e m z e t i M ú z e u m gazdag
T á r a i t , melyek a nagyközönségen kívül a hallgatók igényeit is szolgálják.
Egyik legfőbb törekvésünk rektorságom évében is
e g y e t e m i h a l l g a t ó i n k ról való gondoskodás volt,
hiszen ők a jövő reménységei, a magyarság jövő vezetői.
Ezért anyagi szükségletük kielégítését is a lehető legnagyobb
mértékben elősegítettük. Az Egyetemi Diákvédő Bizottság
által támogatott D i á k v é d ő I r o d a , illetve ennek diákjóléti osztálya alá tartozó kitűnő intézményeink: öt diákotthon (Gábor Áron-, Eötvös József- és Bolyai-otthon a fiúk,
Szilágyi Erzsébet- és Geleki Blanka-otthon a leányok részére)
és két diákasztal az ifjúság széles rétegeit ölelte fel. Az otthonokban 1121 hallgató lakott. A diákasztalokról csak azt
említem, . hogy a tanév folyamán 519.564 adag étkezést
(reggeli, ebéd, vacsora) szolgáltak ki. A Diákvédő Hivatal
a hallgatók segélyezésére 285.051 P-t fordított. Ha ehhez
hozzászámítjuk az egyesek adományainak összegét: 30.688
P-t, az e tanévben kifizetett Horthy ösztöndíjak összegét:
73.400 P-t és az egész tanévi tanídíjelengedések összegét:
638.092 P-t, akkor látjuk, hogy egy millió pengőnél is
nagyobb az az összeg, amellyel a mult tanévben a fiatalságnak Egyetemünkön való tanulását lehetővé tettük.
Maga a diákjóléti segélyezés nagyon sokirányú, ilyen a
lakás-, diákasztal-, ruha- (télikabát, öltöny, fehérnemű, cipő)
segély, továbbá beiratkozási, tandíj-, vizsgadíj-, szigorlati
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díj-, avatási díj-, gyógyszer- stb. stb. . segély. Ennek a
diákjóléti osztálynak a vezetője GYÖRGY LAJOS professzor,
a Diákvédő Hivatal elnöke, akinek Idejét bizony nagyrészben lefoglalja ez a nemes és önfeláldozó munka.
De értékes munkát fejtett ki a Diákvédő Hivatal másik
osztálya is, a diákszervezeti tagozat, amelynek keretébe a
K. M. D. Sz. tartozik. Ez az osztály többek között falukutató
kiszállásokat, magyar szórványlátogatást, nemzeti munkaszolgálatot stb. is teljesített. A K. M. D. Sz. munkája nagyrészben az úgynevezett munkaközösségek keretében folyt
le, amelyek vezetői az arra felkért professzorok voltak,
akik hallgatóinkkal együtt előadássorozatokat is rendeztek.
Az Egyetem központi épületében történt nagyarányú tatarozások részben való befejezése után felszabadult Mátyás
Király Diákházban szépen berendezett helyiségeket kapott
a Szövetség, amelyeket 1942. május 14-én adtam át rendeltetésüknek. Ennek a diákszervezeti osztálynak és a Diákszövetség életének irányítását MARTONYI JÁNOS professzor
végzi nagy körültekintéssel, tapintattal, a diákság iránt
érzett szeretettel, törekvéseik megértésével.
Az egyetemi ifjúság körében megalakítottam a diákszervezetből kiinduló E g y e t e m i É n e k k a r t , amelynek
elnökéül VÁRAD Y IMRE professzort, továbbá az E g y e t e m i
Z e n e k a r t , amelynek elnökéül ANNAU ERNŐ professzort
kértem fel. SZILY KÁLMÁN államtitkár támogatásával sikerült
részükre gyakorlóhelyet és anyagi alapot is megteremteni.
Mindkét egyesület elnökeik vezetése alatt máris tanújelét
adta életképességének és tagjai lelkes buzgóságának. Az
ének-és zenekultúra fejlesztése a főcéljuk, ezenkívül az énekkar állandóan szerepel is azóta egyetemi ünnepélyeinken.
Nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzem arról
az eredményes munkáról, ami a k ö t e l e z ő t e s t n e v e l é s
keretében történt. Az Egyetemi Testnevelési Bizottság elnökének, vitéz BERDE KÁROLY professzornak, aki egyszersmind
az Egyetemi Atlétikai Klubnak (KEAC) a tanárelnöke is, az
ügyszeretete, fáradhatatlan munkássága és törhetetlen kitartása tette lehetővé SZILY KÁLMÁN államtitkár segítségével a
nagyszerű egyetemi sportpark berendezésének egyes pótlásait, a férfi és női testnevelés rendezését, oktatószemélyzettel való ellátását, a KEAC anyagi erejének megterem-

tesét, a céllővő-pálya építését stb., stb. Két testnevelő tanárunk, továbbá tanárnőnk és vívómesterünk odaadó munkájával sikerült a testnevelési, leventeképzési és atlétikai feladatoknak igen szép eredménnyel elegettenni. Ezeket az
eredményeket a tanárelnök jelentésében fogom majd közzétenni. Sürgősen megoldandó szükséglet még mindig bőven
van, ilyen az öltözőknek, a lelátónak (tribün), a tornateremnek építése, a sportorvosi intézmény felállítása stb. Bízunk
a tanárelnök praktikus elgondolásaiban, ezek keresztülvitelére irányuló lankadatlan tetterejében, hogy ezek rövidesen
teljesedésbe fognak menni.
A mult tanévben egyik nagy munkám volt a hatalmas
l é g o l t a l m i ( L é g ó ) s z e r v e z e t felélesztése, de az
OM szervezet ügyében is minden, lehetőt elkövettem, hogy
rendben follyék ez az igen fontos munka és most már BÓNIS
GYÖRGY professzor, mint teljesen begyakorolt előadó fogja
ellátni ezután az OM-ügyeket.
Rendes egyetemi ünnepélyeinken (évnyitó, évzáró) és
TUCCI GIUSEPPE díszdoktori avatásán kívül két nagy nyilvános ü n n e p i ü l é s t tartottunk. A Széchenyi-emléküxmzpélyt 1941. december 14-én, a jogi Kar rendezésében pedig
a Werbőczy-^mlékünnepélyt 1941. november 21-én. Mindkét
ünnepi ülésen Kolozsvár társadalmi vezetői velünk együtt
áldoztak a két halhatatlan emlékének. Megemlítem még,
hogy az említett díszdoktori avatás alkalmával 1942. április
18-án KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR-emlékünnepélyt is tartottunk,
amelyen az ünnepi beszédet éppen új diszdoktorunk mondotta.
Előterjesztésem végén felhívom az érdeklődők figyelmét 1941/2. évi Beszámolónk illető helyeire, ahol mindaz
benne van, amit jelentésemből az idő rövidsége miatt ki
kellett hagynom. Itt még csak azt tartom lelkiismereti kötelességemnek, hogy megköszönjem a Kultuszminisztériumnak Egyetemünk iránt mutatott nagyon értékes jóindulatát és
Kolozsvár város vezetőségének, különösen INCZÉDY JOKSMAN
ÖDÖN főispán úrnak, Egyetemünk őszinte barátjának,. az
ifjúság készséges pártfogójának és KELEDY TIBOR polgármester úrnak, Kolozsvár egyetem-szerető és -pártoló lakossága méltó képviselőjének mindenkor megértő támogatását,
valamint Egyetemünk minden barátjának, jóakarójának.
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drága Erdélyünknek még a távoli részeiből is felénk áramló
sokszor tapasztalt rokonszenvét.
Erős a hitem az újjászervezés elmúlt két évének tapasztalatai alapján, hogy Egyetemünk itt Kolozsvárt, eredeti
székhelyén rövidesen régi fényében fog világítani és így
fogja terjeszteni a magyar igazságot, így fogja megadni
a magyar társadalom leendő vezetőinek a legmagasabb kiképzést. A biztató kezdet feljogosít arra a gondolatra, hogy
meg tudunk felelni azoknak a reménységeknek, amelyeket
felsőbb hatóságunk a ránk fordított gondoskodás és anyagi
áldozatok után joggal elvárhat és azoknak a kívánalmaknak
amelyeket Erdély hűséges magyar népe a magyar tudományos kiképzés hosszú nélkülözése után irányunkban támaszt.
Meg fogunk felelni azoknak a követelményeknek is, amelyeket a tudomány fejlesztése és ápolása tőlünk igényel.
Mert tudjuk azt, hogy minél kisebb valamely nemzet, annál
inkább meg kell mutatnia szellemi nagyságát, hogy méltó
helyet foglalhasson el Európa művelt népei között. Tudjuk
azt, hogy csak kötelességeink maradéktalan teljesítésével
érhetjük el a nagy nemzeti célt, a boldog Nagy-Magyarországot. Hiszem és vallom végül, hogy N a g y - M a g y a r ország feltámadásának
egyik alapköve
a
m e g ú j h o d o t t és m e g e r ő s ö d ő K o l o z s v á r i E g y e tem!
Ezek után az én mélyen tisztelt professzor kollégámhoz, rektorutódomhoz fordulok.
Magnifice Rektor! Az egyetemi kormányzásnak jelképét a rektori láncot azzal a kívánsággal adom át, hogy
a Mindenható adjon egészséget és kitartást, hogy a rektorsággal járó teendőket Egyetemünk érdekében szándékod
szerint teljesíthesd. Mi, mindannyian tudjuk, ismerjük
Egyetemünk iránt érzett szeretetedet. Ez a szeretet adjon
az Egyetem minden ügyében-bajában helyes útmutatást, ez
erősítsen meg nemes ' törekvéseidben: Egyetemünk minden
szellemi és anyagi javainak megvédésében, az ifjúság segítésében, visszanyert autonómiánk megőrzésében és felsőbb
hatóságaink jóindulatának megtartásában. Kérlek emlékezz
arra, ami az én jelmondatom is, hogy minden nemes ügy,
amiért dolgozunk és minden jó eredmény, amit elérünk,
drága magyar Hazánk érdekeit segíti elő.
Jó szerencsét!

VI.

Az egyetemi tanárok, magántanárok és a
tudományos segédszemélyzet tudományos
munkásságax)
1.
A jog- é s államtudományi karon
BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár:
1. A deliktum fogalma a nemzetközi fogban. Universitas Francisco-Josephina Kolozsvár. Acta Juridico-Politica
4. Kolozsvár, 1942, 46, 1.
2. A nemzetközi fogalkotás felszavai és alapelvei a
bécsi kongresszus óta. Emlékkönyv dr. viski Illés József
ny. r. egyetemi tanár tanári működésének negyvenedik évfordulójára. 1942, 104—121. 1. Kl.-ban is. 18 1.
3. Keresztyén etika és nemzetközi fog. Kiáltó Szó 1941.
dec. sz., Kolozsvár, 135—137. 1.
4. Notter Antal-Emlékkönyv. (Könyvismertetés.) Külügyi Szemle XIX. évf., 1942, 205—206. és 277—278. 1.
HELLER ERIK ny. r. tanár:
1. A magyar büntető törvényhozás két utolsó évtizede.
A kolozsvári Ferenc József-tudományegyetem jog- és államtudományi karának »A magyar jog fejlődése a Trianont követő 20 év alatt« c. kiadványa. Kolozsvár, 1941.
163—197. 1., Kl.-ban is.
2. Erkölcsi és vagyoni bizonyítvány ismertetése a felebbviteli főtárgyaláson; a tettazonosság kérdése. (Jogesetmegbeszélés.) Büntető Jog Tára XCII. k., 1940, 3. sz.,
33—37. 1.
3. Szerzőtárs fogalma; zsidó származással való meggyanusítás. (Jogesetmegbeszélés.) Büntető Jog Tára XCII.
k., 1940, 6. sz., 81—86. 1. Kl.-ban is. 6 1.
') Ahol az irodalmi munkáknál
értendő, — KI. = különnyomat.
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4. Ami nincs bent a Büntetőtörvénykönyvben. Magyar
Jogi Szemle XXII. évf., 1941, 13. sz., 242—257. 1. K i bán is.
5. Büntetőjogunk haladásának útja. Acta Universitatis
Szegediensis. Sectio: Juridico-Politica. Tom. XV., Szeged,
1941, Fasc. 4. 171—209. 1.
6. Tettazonosság külföldi fizetési eszközökkel való
visszaélés esetében. (Jogesetmegbeszélés.) Büntető Jog Tára
XCV. évf., 1942, 2. sz., 17—19. 1.
7. Egyetemi leckekönyv meghamisítása; jogegységi
perorvoslat elutasítása. (Jogesetmegbeszélés.) Büntető Jog
Tára XCV. évf., 1942, 3. sz., 33—38. 1.
TÚRY SÁNDOR KORNÉL ny. r. tanár:
1. A biztosítás gazdasági és kulturális jelentősége. Az
első biztosítási napok emlékkönyve. A Biztosító Intézetek
Országos Szövetségének kiadványa. 1942, 188—197. 1.
2. A biztosítás fejlődését befolyásoló tényezők és az
azokkal kapcsolatos egyéb tanulságok. Emlékkönyv dr.
visk'i Illés József ny. r. egyetemi tanár tanári működésének
negyvenedik évfordulójára. 1942, 556—581. 1. Kl.-ban is.
3. A kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetem szervezeti szabályzata. Tervezet a m. kir. Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából.
Kolozsvár,
1942. 53 1.
4. A kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetem felvételi, tanulmányi, tandíjmentességi és fegyelmi szabályzata. Tervezet a m. kir. Vallás- és Közoktatási Minisztérium megbízásából. Kolozsvár, 1942. 48 1.
CSEKEY ISTVÁN ny. r. tanár:
1. A finnek harmadik szovjetháborúja.
Magyar
Szemle XLI. k., 1941, 3. sz., 193—196. 1.
2. Liszt Ferenc első kolozsvári diadalútja. Keleti
Újság, Kolozsvár, 1941. X. 26.
3. Gróf Teleki Pál emlékének megörökítése. Ellenzék, Kolozsvár, 1941. X. 31.
4. Liszt Ferenc második kolozsvári diadalútja. Keleti
Újság, Kolozsvár, 1941. XI. 1.
5. Werbőczy és a magyar alkotmányjog. Ellenzék,
Kolozsvár, 1941. XI. 22.
6. Finnország ünnepe. Ifjú Erdély XXII. évf.,. Kolozsvár, 1941. 12. sz., 174. 1.
7. Werbőczy und das ungarische Verfassungsrecht.
Pester Lloyd 25. XII. 1941, Morgenblatt.
8. Suomen kolmas sota Neuvostoliittoa vastaan. [Finnország harmadik háborúja a Szovjetköztársaság ellen.]

91
Heimotyö [Néprokonsági Munka] V. k., Helsinki, 1941—
1942, 51—56. 1.
9. Werbőczy quatre fois centenaire. Nouvelle Revue
de Hongrie LXVI. k., 1942, 3. f., 195—205. 1. Kl.-ban
is. 12 1.
10. Werbőczy és a magyar alkotmányjog, a Tripartitum bibliográfiájával. Werbőczy István. A jog- és államtudományi kar Werbőczy halálának 400 éves évfordulója
alkalmából rendezett ünnepélyén tartott előadások. Universitas Francisco-Josephina Kolozsvár. Acta Juridico-Politica
2. Kolozsvár, 1942, 43—81., .141—194., 201—205. és
216—218. 1. Kl.-ban is. 105. 1. Német kivonatokkal.
11. Liszt Ferenc Kolozsvárt. Széphalom IX. évf.,
Szeged, 1942, 63—70. 1.
12. Hirek Észtországból, Űj Magyarság, 1942. VIII. 6.
Keleti Újság, Kolozsvár, 1942. VIII. 7. — Magyarország, 1942. VIII. 8.
HORVÁTH BARNA ny. r. tanár:
1. Népszerű szociológia. Szociális Szemle III. évf.,
1942, 1—3. sz., 4—12. 1. Kl.-ban is, a Munkásakadémia
Könyvtára Előadássorozat 19. sz., 35. 1.
2. A géniusz pere. Sokrates — Johanna. Universitas
Francisco-Josephina Kolozsvár. Acta Juridico-Politica 3.
Kolozsvár, 1942, 226. 1.
BÁLÁS P. ELEMÉR ny. r. tanár:
1. Werbőczy, a moclern ember. Werbőczy István. A
jog- és államtudományi kar Werbőczy halálának 400 éves
évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyén tartott előadások. úriiversitas Francisco-Josephina Kolozsvár. Acta
Juridico-Politica 2. Kolozsvár, 1942, 3—42. 1. Kl.-ban is.
46 1.
2. Személyi és dologi szemlélet az anyagi büntetőjog
és a perjog fejlődésében. Emlékkönyv dr. viski Illés József
ny. r. egyetemi tanár tanári működésének negyvenedik évfordulójára. 1942, 15—32. 1. Kl.-ban is. 18 1.
SZÉKELY ISTVÁN ny. r. tanár:
1. Házassági vagyonjogunk rendszere. Erdélyi Jogélet
I. évf., Marosvásárhely, 1942, 5—6. sz., 81—105. I. Kl.ban is 24 1.
OTTLIK LÁSZLÓ ny. r. tanár:
1. Szent István birodalma az új Európában. Hitel
1940—41. évf., Kolozsvár, 1941, 3—4. sz., 247—257. 1.
Kl.-ban is 13 1.
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2. y>Pax britannica«. Hitel VII. évf., Kolozsvár, 1942,
4. sz., 206—210. 1.
SZÁSZY ISTVÁN ny. r. tanár:
1. Magyar nemzetközi magánjog. Szladits Károly:
Magyar magánjog I. k., 1941, 374—476. 1.
2. Magyar időközi magánjog. Szladits Károly: Magyar magánjog I. k., 1941, 477—502. 1.
3. A magyar magánjog kiterjesztése Erdélyre. Ellenzék, Kolozsvár, 1942. II. 23.
4. Werbőczy és a magyar magánjog. Werbőczy István.
A jog- és államtudományi kar Werbőczy halálának 400
éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyen tartott
előadások. Universitas Francisco-Josephina Kolozsvár. Acta
Juridico-Politica 2. Kolozsvár, 1942, 85—120. 1. Kl.-ban is.
Ifj. BOÉR ELEK ny. rk. tanár:
1. Nagy térgazdaság. Hitel VII. évf., Kolozsvár, 1942,
5. sz., 1—10. 1.
MARTONYI JÁNOS ny. rk. tanár:
1. A »Grossraum«. és a »V' olksgruppenrecht«. jogalma.
Két alapvető német államjogi tanulmány. (Ismertetés.) Közigazgatástudomány IV. évf., 1941, 7. sz., 283—290. 1.
2. A német birodalmi közigazgatási bíróság megteremtése. Közigazgatástudomány IV. évf., 1941, 8. sz., 304—
308. 1.
3. Dr, Móra Mihály: Az egyházi adó és az egyházközség alapkérdései. (Ismertetés.) Közigazgatástudomány
IV. évf., 1941, 10. sz., 380. 1.
4. Egyházjogi irodalmunk új virágzása. A Notter
Antal-Emlékkönyv. (Ismertetés.) Erdélyi Tudósító XXI.
évf., Kolozsvár, 1942, 5. sz., 78—79. 1.
5. A magyar szociális igazgatás félszázados fejlődése.
Emlékkönyv dr. viski Illés József ny. r. egyetemi tanár
tanári működésének negyvenedik évfordulójára. 1942,
329—348. 1. Kl.-ban is. 20 1.
6. Közigazgatásunk reformja. Hitel VII. évf., Kolozsvár, 1942, 2. sz., 100—115. 1. Kl.-ban is. 16 1.
7. Beszámoló a kolozsvári közigazgatási jogi tanszéken végzett kétéves munkáról. Közigazgatástudomány V.
évf., 1942, 6. sz., 180—186. 1. Kl.-ban is. 7 1.
BÓNIS GYÖRGY ny. rk. tanár:
1 ..Egyke és jogszokás a Garamvölgyén. Társadalomtudomány. 21. évf., 1941, 3. sz., 288—309. 1.
2. Murarik Antal. (Nekrológ.) Regnum egyháztörténeti
évkönyv. 1940—1941, 434—436. 1.
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3. Törvény és szokás a Hármaskönyvben. Werbőczy
István. A jog- és államtudományi kar Werbőczy halálának
400 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyén tartott előadások. Universitas Francisco-Josephina Kolozsvár.
Acta Juridico-Politica 2. Kolozsvár, 1942, 121—140, 213—
215. 1. Kl.-ban is. 24 1.
4. Magyar jog — székely jog. Kolozsvári Tudományos
Könyvtár 1. Kolozsvár, 1942. 106. 1.
5. A személyes királyság kora. Emlékkönyv dr. viski
Illés József ny. r. egyetemi tanár tanári működésének negyvenedik évfordulójára. 1942. 93—103 1. Kl.-ban is. 14 1.
6. Mitteis, Heinrich: Die deutsche Königswahl. (Ismertetés.) Századok. 76. évf., 1942, 1—3. sz., 86—88. 1.
7. Waas, Adolf: Herrschaft und Staat im deutschen
Frühmittelalter. (Ismertetés.) Századok, 76. évf., 1942, 4—6.
sz., 196—199. 1.
8. Csizmadia Andor: A magyar városi jog. (Ismertetés.) Közigazgatástudomány. V. évf., 1942, 5. sz., 189—
192. 1.
FINKEY FERENC tb. egyetemi tanár:
1. Szemelvények Dr. Finkey Ferenc kisebb szakdolgozataiból. 1940. 160. 1.
2. Vargha Ferenc emlékezete. Magyar Jogi Szemle,
1940, nov. Kl.-ban is.
3. A rehabilitatios törvényjavaslat. Űj Magyarság,
1940. 10. sz. Kl.-ban is.
4. A bűnösség fogalma a világi büntetőjogban. Ravasz
László-Emlékkönyv. 1941, 468—475. 1. Kl.-ban is.
5. Három Emlékbeszéd Rácz Gábor, Rácz Lajos és
Dr. Rácz Lajosról. Pataki Krónika, Sárospatak, 1941, 2. sz.
6. Bezerédj István a büntetőjogi reformok előharcosa.
Bezerédj István-Emlékkönyv. 1942. 19—22. 1. Kl.-ban is.
7. Vitéz Moór Gyula új elmélete a büntetőjog magánjogi jellegéről. 1941. 24 1.
BIRÓ BALÁZS magántanár:
1. A jogerő és visszatérítés kérdése az önadózásnál
és önilletékezé'snél. Pénzügyi Fogalmazók Lapja. XV. évf.,
1941. 12. sz., 316—321. 1.
2. Még egyszer a jogerő és visszatérítés kérdése. Pénzügyi Fogalmazók Lapja. XVI. évf., 1942. 2. sz., 25—27. 1.
3. A kincstári előadó panaszjoga. Pénzügyi Fogalmazók Lapja. XVI. évf., 1942. 2. sz., 49—52. 1.
4. A jogrend bírói védelmének magyar rendszere.
Magyar Jogi Szemle. XXIII. évf., 9. sz., 161—169. 1.
5. A gyógyszerészek forgalmi adózása. Gyógyszerészeti Közlöny. 1942. 7. sz.
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6. Előszó. Berzsenyi—Takács: A forgalmi adóválts'ág
című műhöz. 1942.
PAPP A N T A L magántanár:
1. Gr. Teleki Pál emlékezete. 1942. 32 1.
GOLTNER DÉNES magántanár:
1. y>A Szent Korona Ügyésze«. Az általános közérdekképviselő kérdéséhez. Miskolci Jogászélet XVII. évf., Miskolc, 1941, 4. sz., 49—62. 1. Kl.-ban is. Miskolci Jogászélet Könyvtára új sorozat, 58. sz. Miskolc, 1941. 16. 1.
2. Gazdaságirányítási törekvések az újabb nemzetközi
jogfejlődésben. Magyar Gazdák Szemléje XLVI. évf., 1941,
június, 130—138. 1. Kl.-ban is. 14 1.
3. A fogyasztás képviselete a gazdaságszervezeti jogban. Gazdasági Jog II. évf., 1941, június—július. Kl.-ban
is. 12 1.
4. A közigazgatási bíráskodás helyzete és jövője a
nemzetközi jogfejlődésben. Magyar Közigazgatás LIX. évf.,
1941, 21. és 23. sz., 169—171. és 185—188. 1. Kl.-ban is.
A Magyar Közigazgatás Könyvtára 13. sz., 1941. 25. 1.
5. A gyermek mint tanú a modern jogszolgáltatásban.
Magyar Jogászegyleti Értekezések és egyéb tanulmányok
IX. évf., 1941, 3—4. sz., 318—364. 1. Kl.-ban is. 49. 1.
6. Az ügyész helyzete és szerepe a német jogszolgáltatásban. Magyar Jogi Szemle XXIII. évf., 1942, 7. sz.,
142—150. 1. Kl.-ban is. 11 1.
7. A német y>piacrend«. (Marktordnnng). Magyar Gazdák Szemléje XLVII. évf., 1942, 2. sz., Kl.-ban is. 15 1.
KELEMEN LÁSZLÓ magántanár:
1. A szerződésen alapuló kötelem. Acta Universitatis
Szegediensis. Sectio: Juridico-Politica tom. XVI. Szeged,
1941. 88 1.
2: Ellátási és életjáradéki szerződés. Szladits Károly:
Magyar Magánjog. IV. évf., 3. sz., 379—420. 1.
3. Haszonbérleti szerződés. Szladits Károly: Magyar
Magánjog, IV. évf., 4. sz., 508—540. 1.
4. A közösségi gondolat a magánjogban. Emlékkönyv
Dr. viski Illés József ny. r. egyetemi tanár tanári működésének negyvenedik évfordulójára. 1942. 234—246. 1. Kl.ban is. 14 1.
BIBÓ ISTVÁN magántanár:
1. Künkéi, Fritz: A közösség. (Budapest, 1940.) Szellem és Élet V. évf., Kolozsvár, 1941, 1. sz., 34—38. 1.
2. A pénz. Magyar Szemle XLII. évf., 4. sz., 169—
177. 1. Kl.-ban is. 11 1.
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3. Élit és szociális 'érzék. Társadalomtudomány XXII.
évf., 1942, 2. sz., 192—209. 1. Kl.-ban is.
SZABÓ JÓZSEF magántanár:
1. A jogászi gondolkodás bölcselete. Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Juridico-Politica tom. XVI., Szeged, Fasc. 2., 1941, 1—71. 1.
2. Hol az igazság? (A bíró lélektani problémái.) Társadalomtudomány XXII., évf., 1942, 1. sz., 1—55. 1. Kl.ban is. 55 1.
3. A felvilágosodás jogbölcselete. Szellem és Élet V.
évf., Kolozsvár, 1942, 2. sz., 100—103. 1. Kl.-ban is. 4. 1.
4. Az új jogelmélet. Szellem és Élet V. évf., Kolozsvár, 1942, 2. sz., 80—89. 1. Kl.-ban is. Szellem és Élet
könyvtára. Új sorozat, 25. sz., 13 1.
5. Tuka: Die Rechtssysteme. (Könyvismertetés.) Társadalomtudomány. XXII. évf., 1942, 2. sz., 297—304. 1.
VERESS GÁBOR magántanár:
1. Széchenyi közlekedéspolitikai, működése. Közgazdasági Szemle LXV. évf., 1941, 3. sz., 197—222. 1.
2. Emlékbeszéd Széchenyi István felett. Magyar Közlekedési Szemle LXV. évf., 1941, 6. sz., 5—8. 1.
2.
Az orvostudományi karon
A)
Bonctani

Intézetek

és t á j b o n c t a n i

intézet

MIHÁLIK PÉTER ny. rk. tanár:
1. Az ember rendszeres anatómiája. (II. rész. Zsigertan.) Kolozsvár, 1942, 208—360. 1.
Élettani
LUDÁNY GYÖRGY
1. Die Wirkung des
bakiericide Fáhigkeit und
Serums. Zeitschrift für
153—160.

intézet

ny. rk. tanár:
vermindesten Druckes auf die
auf den Komplementgehalt des
Immunforschung Bd. 101, S.

Dr. OBÁL FERENC tanársegéd:
1. Künstliche Koronariaverschluss und elektrische Achsenstellung des Herzens. Zeitschrift für Kreislaufforschung,
1942.

06
Kórbonctani

intézet

Dr. PRIEVARA JÁNOS adjunktus:
1. Erfahrungen mit der N abelgefassprobe. Zeitschrift
für die gesamte Gerichtliche Medizin, Bd. 36, Berlin 1942,
H. 1, S. 21—26.
2. Laikusok által végzett magzatdarabolás, halálossá
vált műtéti segélynyújtás. Budapesti Orvosi Űjság, 40. évf.,
1942, 17. sz., 205. 1.
S z ö v e t - és f e j l ő d é s t a n i

intézet

KROMPECHER ISTVÁN ny. rk. tanár:
l/a. A szaporodásos sejtoszlás és a növekedéses magoszlás elkülönítési szövetfejlődéstani és örökléstani szempontból. Magyar Pathologusok Tánrsasága nagygyűlésének
munkálataiból 10. k., 1941.
1/b. Die Vermehrungs-Zellteilung (Mitose) und die
Wachstums- Kernteilung (Amitose) im lichte der Histogenese und der Vererbungslehre. Verhandlungen der ungarischen pathologischen Gesellschaft Bd. 10, 1941.
2. A magyar középosztály öröklési értékei. A Magyar
Szociográfiai Intézet közleményei és Szociográfiai Értekezések Tára, Pécs, 1942, 5. sz.
3/a. A helyi indukció és az idegen helyen szerzett determináltság szerepe a szövetek, különösen a csontszövet
kialakulásában. A Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái
XIV. k., Tihany, 1942, 357—362. 1.
3/b. Die Rolle der lokálén Induktion beziehungsweise
der anderswo erworbenen Determinierung bei der Gewebsdifferenzierung, namentlich bei der des Knochengetvebes. Arbeiten des ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes Bd. XIV., Tihany, 1942, S. 363.
B)

Klinikák

Belgyógyászati

klinika

Vitéz HAYNAL IMRE ny. r. tanár:
1. Az aorta tövének az aortitis luica röntgenképére
emlékeztető körülírt tágulata vegetatív stigmatisatióval bíró
betegeknél. Orvosi Hetilap 86. évf., 1942, 32. sz., 379—
380. 1. Kl.-ban is.
Belgyógyászati

diagnosztikai

klinika

Vitéz Kibédi VARGA LAJOS ny. r. tanár:
1. Másodlagos Addisonkór. Orvosi Hetilap 85. évf.,
1941, Orvostudományi Közlemények, 1942. 6. sz., 171 —
173. 1. .
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2. Secundáre Addisonkrankheit. Deutsche medizinische
Wochenschrift Jg. 1942. Leipzig 1942., H. 25, S. 636—638.
Dr. ARMENTANO LAJOS magántanár:
1. A vérzékenység legújabb kísérleti megvilágítása.
Magyar Belorvosok Évkönyve, 1941, 29—57. 1.
2. Gyomorbélsipoly érdekes esetei. (Dr. Jóna István
tanársegéddel.) Magyar Röntgen Közlöny XVI. évf., 1942. •
1—2. sz., 13—22. 1.
3. Ascorbinsavoxydase és neutrális sóhatás. (Dr. Armentano Lajósné Bartók Watzek Ilona tanársegéddel.)
Magyar Orvosi Archívum XLII. k., 1942., 2. sz., 11—18 1.
4. Ascorbinsáureoxydase und Neutralsalzwirkung. (Dr.
Armentano Lajosné Bartók Watzek Ilona tanársegéddel.)
Biochemische Zeitschrift Bd. 311, Berlin 1942, S. 418—425.
5. Die Verwendung von Vitamin K zur Prüfung der
Leberfunktion (Dr. Géher Ferenc tanársegéddel.) Klinische
Wochenschrift Jg. 21, München 1942, Nr. 19, S. 425—429.
6. K-vitamin próba a májműködés ellenőrzésére. (Dr.
Géher Ferenc tanársegéddel.) Orvosi Hetilap, 1942, 10. sz.
Dr. CHARMANT PÁL főorvos:
1. Rheumastatisztika a Szent Lukács fürdő társas
rheumaosztályának beteganyaga alapján. (Dr. Berencsi
Györggyel.) Orvostudományi Közlemények, 1941, 16. sz.,
Kl.-ban is.
2. Schmorl csomó a csigolyatestben. Orvostudományi
Közlemények, 1942, 7. sz., 219—220. 1. Kl.-ban is.
3. Rheuma Statistik auf Grund des Krankenmaterials
der gemeinsamen Rbeumaabteilung des Szent Lukácsbades.
(Dr. Berencsi Györggyel.) Zeitschrift für Rheumaforschung
Dresden, Leipzig 1942, H. 4, S. 169—174.
4. Bebandlung der rheumatiscben Gelenkentzündungen
mit praventiven Gipsverband. (Dr. Richter Andrással.) Zeitschrift für Rheumaforschung, Dresden, Leipzig 1942, H. 7.,
S. 336—341.
Dr. GÉHER FERENC tanársegéd:
1. K-vitamin próba a májműködés ellenőrzésére. (Dr.
Armentano Lajos magántanárral.) Orvostudományi Közlemények III. évf., 1942, 10. sz., 294—298. 1. Kl.-ban is.
2. Die Verwendung von Vitamin K zur Prüfung der
Leberfunktion. (Dr. Armentano Lajos magántanárral.) Klinische Wochenschrift Jg. 21. Berlin, München 1942, Nr. 19.
S. 425—429. Kl.-ban is.
Dr. JÓNA ISTVÁN tanársegéd:
1. A rák sugaras kezelése napjainkban. Prof. Hüttl
Emlékkönyv, Debrecen, 1941. Kl.-ban is.

98
2. Gyomorbélsipoly érdekes esetei. (Dr. Armentano
Lajos magántanárral.) Magyar Röntgen Közlöny XVI. évf.,
1942, 1—2. sz., 13—22. 1.
3. Zrvei Fálle von seltener Anomalie der Oberarmentwicklung. (Dr. Péterffy Pál főorvossal.) Zentralblatt für
Chirurgie Jg. 69, Leipzig 1942, II. 21, S. 878—887.
4. Aplasia renis polycystás vesével társult esete. Magyar Urológia 1942, 2. sz., 33—37. 1.
5. Űjabb adatok a pleuralis összenövések felismerésére.
Magyar Röntgen Közlöny XVI. évf., 1942. 5—6. sz.
6. Modern vizsgáló szerkezeteken alkalmazható övkompresszor. Magyar Röntgen Közlöny XVI, évf., 1942,
5—6. sz.
Dr. ARMENTANO LAJOSNÉ BARTÓK W A T Z E K
ILONA dr. tanársegéd:
1. Ascorbinsavoxydase és netralis sóhatás. (Armentano
Lajos magántanárral.) Magyar Orvosi Archivum XLII. k.,
1942, 2. sz., 11—18. 1.
2. Ascorbinsaureoxydase und Neuiralsalztvirkung. (Armentano Lajos magántanárral.) Biochemische Zeitschrift,
Berlin 1942, Nr. 311, S. 418—425.
Bő r g y ó g y á sz a ti k l i n i k a
vitéz BERDE KÁROLY ny. r. tanár:
1. Gyógyítbatók-e a bőrbetegségek az idegrendszer
felől? Orvosi Hetilap, 1942, 7. sz.
2. Wird die Ansiedelung der Fadenpilze auf der Haut
durcb Strahlenwirkuiigen beeinflusst? Dermatologica, Basel
1941, H. 5—6. S. 320—329.
3. Vizsgálataink az anthrax gyógyítása és gyógyulása
jelöl. Bőrgyógyászati Szemle, 1942, 1. sz.
4. Unsere, die Behandlung und Heilung des Milzbrandes mit Sulfamethyltbyazol erstrebenden Untersuchungen. Dermatologische Wochenschrift Berlin 1942, Nr. 14,
WS. 272—278.
5. A hazatért kolozsvári bőrklinika és Erdély dermatologiai képe e klinika beteganyagának tükrében. Bőrgyógyászati Szemle, 1942, 4—5. sz.
6. A titkos féreg. (Népszerű dolgozat a nemi betegségekről.) Zöldkeresztes Kalendárium 1942-re. 186—190. 1.
Dr. DARABOS (DZIOBEK) LÁSZLÓ adjunktus:
1. Ein Fali von Tintenstiftnekrose. Dermatologica Bd.
85, Basel 1942, H. 6, S. 411—414. Kl.-ban is.
2. Tintaceruza okozta bőrsérülés esete. Honvédorvos,
1942, 5. sz., 321—324. 1. Kl.-ban is.
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3. Unsere Erfahrungen bezüglich durch Röntgenbestrahlung des Rückgrates bei Hautkranken. Strahlentherapie,
Berlin 194^, B. 72, S. 156—163. Kl.-ban is.
4. A gerinctáj Röntgensugárzásával bőrbetegeken elért
gyógyeredmények. Orvosi Hetilap 86. k., 1942, 39 sz.,
435—443. 1. Kl.-ban is.
Dr. NAGY JÓZSEF tanársegéd:
1. A lágy fekély gyógyítása ultraseptyllel. Orvosi Hetilap 1942, 2. sz. Kl.-ban is.
2. Vizsgálataink az antbrax gyógyítása és gyógyulása
felől. Bőrgyógyászati Szemle XX. évf., 1942, 1. sz., 1—6. 1.
Kl.-ban is.
3. Unsere die Bebandlung und Heilung des Milzbrandes mit Sídfametbylthiazol erstrebenden Untersucbungen.
Dermatologische Wochenschrift Bd. 114, Berlin 1942, Nr.
14, S. 212—212,.
Gyermekklinika
MÓRITZ DÉNES ny. rk. tanár:
1. Allergiás jelenségek a tbc. korai szakában. Balatonfüredi orvoshét előadásai, 1941—1942.
2. A csecsemőkori bronchopneumonia gyógyításának
-mai állása. Gyógyászat, 1941, 51. sz.
Dr. MARTYN RÓBERT adjunktus:
1. Ultraseptyl a csecsemő és gyermekkori tüdőgyulladások gyógyításában. Orvosi Hetilap, 1941, 52. sz.
Dr. KOVÁCS ERNŐ tanársegéd:
1. Postvaccinatios encephalitis 16 hónapos gyermeken.
Orvosi Hetilap, 1942, 9. sz.
2. Veleszületett syphilis ritkább esete. Gyógyászat,
1942, 1. sz.
Ideg-

és

elmeklinika

KÖRNYEI ISTVÁN c. ny. rk. tanár, főorvos:
1. Encephalitis és myelitis. A Magyar Pathologusok
Társasága Nagygyűlésének Munkálatai, X. k., 1941, 6—27.
1. Kl.-ban is.
2. Über ein akutes Ausschaltungssyndrom beider Stirnlappen in Höhe der prámotorischen Rindenfelder und frontalen Augenbewegungszentren. Archiv für Psychiatrie und
Nervenkrankheiten Bd. 114, S. 649—660. Kl.-ban is.
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Sebészeti

klinika

KLIMKÓ DEZSŐ ny. r. tanár:
1. Darmverschluss durch Gallensteine. Zentralblatt
für Chirurgie Bd. 69, Leipzig 1924, Nr. 4, S. 145—153.
Dr. ITTZÉS JENŐ adjunktus:
1. A sebészeti megbetegedések differentiális diagnosztikája. Klinikai diagnosztika, 1942. 674—731. 1.
Dr. K Ó T A Y PÁL tanársegéd:
1. A magyar orvosi irodalom bölcsőjénél: (Pápai Páriz
Ferenc.) Erdélyi csillagok, Arcok Erdély szellemi múltjából, Kolozsvár, 1942.
2. Rácz Sámuel az első magyar orvosprofesszor. Erdélyi csillagok, Arcok Erdély szellemi múltjából, Kolozsvár, 1942.
S e b é s z e t i m ű t é t t a n i és u r o l ó g i a i k l i n i k a
Vitéz NOVAK ERNŐ ny. r. tanár:
1. Gyomorsipoly,
nyelő csőképzés.
Orvostudományi.
Közlemények, 1941, 19. sz.
2. Gondolatok a megalakult kolozsvári Kamara bölcsőjénél. MONE orvostársadalmi szemle, 1941, 12. sz.
3. Műtéti teherbírás. Orvosképzés II. k., 1942, 1 6 3 —
172. 1.
4. Műtéti kockázat. Szociális Szemle, 1942, 3. sz.,
1—3. 1.
5. A kéz sérülései, fertőzései. Szociális Szemle, 1942,.
7. sz.
6. Alterschirurgie. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie,.
Berlin, 1942, 198. sz.
Dr. PÉTERFFY PÁL főorvos:
1. A felső végtag fejlődési rendellenességének hét
esete. Zentralblatt für Chirurgie Jg. 69. 1942. Nr. 21. '
2. A gyomor és nyombél heveny fekélyeínek keletkezése. Hüttl-emlékkönyv 1941.
Dr. TÓTH JÓZSEF adjunktus:
1. A thyreotoxicosissal összefüggő kérdésekről, 20 évtanulmánya alapján. Orvosképzés különfüzete 1942.
Szemészeti

klinika

Dr. SZINEGH BÉLA tanársegéd:
1. Die Bedeutung der parenteralen Leberinjektionen
in der Diagnostik und Behandlung tuberkulöser Augen-

101
•krankheiten. Klitiische Monatsblátter für Augenheilkunde
Bd. 107, Stuttgart 1941, H. VIII, S. 166—172. Kl.-ban is.
2. Több éves blepharospasmus gyógyítása az egészséges szem befedésével. Orvosi Hetilap, 1941, 36. sz., 76.1.'
Kl.-ban is.
3. Drainage-Csíkot bevezető eszköz a rhinostomiás
-nyílásba könnytömlőexstirpatio után. Gyógyászat 81. évf.,
1941, 36. sz., 453. 1. Kl.-ban is.
4. Degeneratio corneae granulosa nonfamiliaris esete.
•Orvosi Hetilap 86. évf., 1942, 1. sz., 6—8. Kl.-ban is.
5. Ein Fali von einseitigem jabrelang bestehendem
Blepharospasmus. Heilung durch vorübergehende Bedeckur.g des gesunden Auges. Graefes Archiv Bd. 143, Berlin
1941, H. 4—5., S. 618—620. Kl.-ban is.
6. Ein Instrument zur Einführung des Drainage-Streifens in die Rhinostomieöffnung nach Tránensackentfernung.
Graefes Archiv Bd. 143, Berlin 1941, H. 4—5, S. 616—
•617. Kl.-ban is.
7. Über Degeneratio Corneae granulosa nonfamiliaris
«m Hand eines Falles. Graefes Archiv Bd. 143, Berlin 1941,
H. 4—5. S. 610—615. Kl.-ban is.
8. Kétoldali réteges hályoggal szövődött elülső tokhályog fiú ikerpár egyikén. Gyógyászat 82. évf., 1942.
18. sz., 242—248. 1. Kl.-ban is.
Szülészeti

és

nőgyógyászati

klinika

Vitéz PÁLL GÁBOR ny. r. tanár:
1. Erdély kórházügye és népszaporodása különös tekintettel a magyar és székely lakosság érdekeire. MONE'
orvostársadalmi szemle XVIII. évf., 1941, 10. sz. Kl.han is.
Dr. LŐRINCZ ERNŐ adjunktus:
1. Feladataink az erdélyi bábaképzés terén. - MONE
orvostársadalmi szemle, 1941, 9. sz. Kl.-ban is.
2. Egészségvédelmi feladatok és a nők sportolásának
felentősége az anyaság szempontfából. Anya- é s g y e r m e k Y é d e l e m , 1942, 6. s z . Kl.-ban is.
3. Adatok az eklampsia kórtanához. Magyar , Nőorvosok Lapja, 1942, 7. sz. Kl.-ban is.
Dr. GYŐRY GYÖRGY adjunktus:
1. Gasbandsepsis nach Abortus. Zentralblatt für
Gynakologie, Leipzig 1941, Nr. 48, S. 2105—2110. Kl.ban is.
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2. A férfi sexualhormon (testoviron) sárgatesthormonszerű hatásáról. (Dr. Páli Kálmán tanársegéddel.) Acta
Medica, Kolozsvár, 1941, 1. sz., 1—10. 1. Kl.-ban is.
3. A gerincoszlopelferdülés szülészeti jelentősége. Magyar Nőorvosok Lapja, 1942, 3. sz., 33—41. 1. Kl.-ban is.
4. Jogosult-e a teljes petefészekkivonat alkalmazása:
nőgyógyászati megbetegedésekben. Gyógyászat, 1942, 10.
sz., 197—199. 1. Kl.-ban is.
6. Die Geburtshilfliche Bedeutung der Wirbelsaulenverkrümmung. Zentralblatt für Gynákologie, Leipzig 1942,
Nr. 22. S. 887—899. 1. Kl.-ban is.
7. Paradox-hormonkezelés eredményei nőgyógyászati
vérzésekben. (Dr. Páli Kálmán tanársegéddel.) Orvosi
Hetilap, Orvostudományi Közlemények, 1942, 13. sz.,
401—404. 1.
8. Sipoly műtétek. Orvosi Hetilap, 1942, 29. sz., 341—
343. 1.
9. Ovarialblutungen in die Bauchhöble. Zentralblatt
für Gynákologie, Leipzig, 1942, Nr. 31, S. 1124—1230.
Kl.-ban is.
'
10. Über die Corpusluteumartige Wirkung des mánnlichen Sexualhormons (Testoviron). (Dr. Páli Kálmán tanársegéddel.) Archiv für Gynákologie Bd.' 172, Leipzig 1942,
H. 3. S. 571—579.
Dr. ODOR BÉLA tanársegéd:
1. Monoamniális ikerszülés. Orvosi Hetilap, 1941,
29. sz. Kl.-ban is.
2. Ergebnisse der Anivendung der Barton'schen Zange.
Zentralblatt für Gynákologie, Leipzig 1941, H. 28, S.
1322—1329. Kl.-ban is.
3. A hátsó hüvelyfal körülírt gyüjtöérpangásáról.
Orvostudományi Közlemények, 1942, 3. sz. Kl.-ban is.
4. Újszülött spontán alszár- és lábfejelhalása. Gyógyászat, 1942, 17. sz., 228—229. 1.
5. A Barton-fogóval született gyermekek későbbi sorsa.
Magyar Nőorvosok Lapja, 1942, 6. sz. Kl.-ban is.
.

Dr. G Y U L A I JÓZSEF tanársegéd:
1. Megcsavarodott petefészek dermoid-tömlő 8 éves
gyermekben. Emlékkönyv Hüttl Tivadar tanári működésének 20. évfordulójára. Debrecen, 1941, 187—189. 1.
Dr. KESE GYÖRGY tanársegéd:
1. A női sexuálhormonok mai állása és therápiás alkalmazásuk. Budapesti Orvosi Újság XXXIX. évf., 1941, 47.
sz., 553—556. 1. Kl.-ban is.
2. Kísérletes vizsgálatok férfisexuálishormonnal (testoviron) ivarérett, kasztrált és infantilis nőstény egereken.
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(Dr. Páli Kálmán tanársegéddel.) Acta Medica I. évf.,
Kolozsvár, 1941, 2. sz., 1—12. 1. Kl.-ban is.
3. Experimentális Untersuchungen mit mánnlichem
Sexualhormon (Testoviron) an geschlechtsreifen, kastrierten
und infantilen weiblichen Miiusen. Archiv für Gynakologie
Bd. 172, Berlin 1942, H. 3. S. 560—571.
4. Kísérletes vizsgálatok a méh és petefészek közötti
kölcsönhatásokról. (Dr. Páli Kálmán tanársegéddel.) Orvostudományi Közlemények, Orvosi Hetilap, III. évf., 1942,
14. sz., 421—423. 1.
Dr. PÁLI KÁLMÁN tanársegéd:
1. Haematoma subchoriale tuberosum deciduae esete.
Magyar Nőorvosok lapja, 1941, 10. sz., 174—176. 1. Kl.ban is.
2. A férfisexuálhormon (testoviron) sárgatesthormonszerű hatásáról. (Dr. Győry György adjunktussal.) Acta
Medica, Kolozsvár, 1941, 1. sz., 1—10. 1. Kl.-ban is.
3. Kísérletes vizsgálatok fé/fisexualhormonnal (testoviron) ivar érett, kasztrált és infantilis nőstény egereken.
(Dr. Kese György tanársegéddel.) Acta Medica, Kolozsvár,
1941, 2. sz., 1—12. 1. Kl.-ban is.
4. Adatok a »missed laboitr« klinikumához. Orvostudományi Közlemények, 1942. 1. sz., 19—21. 1. Kl.-ban is.
5. Kocsány csavarodott ritka petefészekdaganat. Magyar Nőorvosok Lapja, 1942, 3. sz., 41—45. 1. Kl.-ban is.
6. Synthteticus tüszőhormon-kenőcs (stilbenkészítmény)
nőgyógyászati alkalmazása. Orvosi Hetilap, 1942, 19. sz.,
222—223. 1. Kl.-ban is.
7. Paradox hormonkezelés méhvérzésekben. (Dr. Győry
György adjunktussal.) Orvostudományi Közlemények, 1942,
13.. sz., 401—404. 1.
8. Kísérletes vizsgálatok a méh és petefészek közötti
kölcsönhatásokról. (Dr. Kese György tanársegéddel.) Orvostudományi Közlemények, 1942, 14. sz., 421—423. 1.
9. Stiehlgedrehte Ovarialgeschwülst von seltener hormonerzeugender Natúr. Zentralblatt für Gynakologie, Leipzig 1942, Nr. 10, S. 477—482. Kl.-ban is.
10. Experimentelle Untersuchungen mit mánnlichen
Sexualhormon (Testoviron) an geschlechtsreifen kastrierten
und infantilen weiblichen Máusen. Archiv für Gynakologie
Bd. 172, Leipzig 1942, H. 3. S. 560—570.
11.. Über die Corpus Luteum-artige Wirkung des mánnlichen Sexualhormons (Testoviron). (Dr. Győry György
adjunktussal.) Archiv für Gynakologie Bd. 172, Leipzig
1942, H. 3, S. 571—579.
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3.
A bölcsészet-, nyelv- é s történettudományi karon
CSENGERY JÁNOS nyug. ny. r. tanár;
1. Ars poétikák a világirodalomban. Budapesti Szemle,
1942, 93—104. 1.
2. Marcus Valerius Martialis Epigrammái. 1942, 470. 1.
3. Öt költemény. A Petőfi-Társaság antológiájában,
1942, 141—145. 1.
4. Aiscbylos tragédiái. (Átdolgozott új kiadás.) 1942.
HORGER ANTAL nyug. ny. r. tanár:
1. Páros mássalhangzóváltozások. Magyar
Nyelv
XXXVII. évf., 1941, 12—16. 1.
2. Bakafántos. Kén. Zsákmány. Nádorispán. Magyar
Nyelv XXXVII. évf., 1941, 113—116. 1.
3. Kotnyeles. Magyar Nyelv XXXVII. évf., 1941,
154—157. 1.
4. Sejt. Viasz. László.. Magyar Nyelv XXXVII. évf.,
1941, 266—268. 1.
5. Gyertyán. Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár, 1941,
10—13. 1.
6. Manci, Manyi. Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár,
1941, 79—81. 1.
7. Eb ura fakói Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár, 1941,
105—109. 1.
8. Pélláti, Piláti, Pilát. Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár, 1941, 115—116. 1.
9. Rács. Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár, 1941, .146—
148. 1.
10. Sipircf Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár, 1941,
180—181. 1.
11. Pirít és társai. Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár,
1941, 193—196. 1.
MÁLNÁSI BARTÓK GYÖRGY ny. r. tanár:
1. Ravasz László és a magyar szellemi élet. A Ravasz
László-emlékkönyvben, 1941, 139—157. 1. Kl.-ban is.
2. Sajtó alá rendezte Böhm. Károly: Ember és Világa
VI. kötetét. 1942.
3. Kiadta Az erkölcsi értékeszme c. műve I. kötetének
2-ik kiadását. Szeged. Szeged, 1942.
Szerkesztette a Szellem és Élet c.. folyóiratot.
MÉSZÖLY GEDEON ny. r. tanár:
1. Az r>az a<t hibás szórendje a zsidó törvény fejélésében. Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár, 1941, 203—204. 1. •
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2. A kidéi Ilintó-mező nevének és a hinár szónak
eredete. Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár, 1941, 225—236. 1.
3. XVIII. századi őszi vadászataink verses emléke.
Solymászó erdélyi menyecskék. Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár, 1941, 245—247. 1.
4. Szemere Bertalan szerelmes levelei. (Részlet az
eredeti kéziratból, melyet a közlő fedezett fel és sajtó alá
kiadásra elkészített.) Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár, 1941,
266—277. 1.
5. Civakodik, rágalmaz. (Szófejtés.) Nép és Nyelv I.
évf., Kolozsvár, 1941, 298—302. 1.
6. Szacsvay két erdélyi anekdotája. Nép és Nyelv I.
évf., Kolozsvár, 1941, 320. 1.
7. Mátyási József volt helikoni részesarató. (Irodalomtörténeti és népdaltörténeti tanulmány.) Nép és Nyelv I.
évf., Kolozsvár, 1941, 321—339. és 357—371. 1.
8. Kresznerics Ferenc filológiai anekdotáiból. Nép és
Nyelv I. évf., Kolozsvár, 1941, 352. 1.
9. Megjegyzések Horger Antal »Jegy és jel« c. cikkéhez. Nép és Nyelv I. évf., Kolozsvár, 1941, 375—377. 1.
10. Az alföldi ember tájszemlélete. Nép és Nyelv I.
évf., Kolozsvár, 1941, 384. 1.
11. Nyelvtörténeti fejtegetések a Halotti Beszéd alapján. (A primitív kor nyelvi emlékei a magyar mondattanban, szóképzésben. A magyar ige történeti alaktana. A határozó mint jelző. Az állapothatározó mint állítmány.) 1942.
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KRISTÓF GYÖRGY ny. r, tanár:
1. Az abszolutizmus korának erdélyi magyar hírlapirodalma. Erdélyi Múzeum 1—2. f., Kolozsvár, 1941, 20—
- 29. 1.
2. Mitrovics Gyula esztétikája. Esztétikai Szemle, 1941,
1—2. f „ 52—55. 1.
3. Űj regény a magyar faluról: Tatay Sándor: Zápor.
Budapesti Szemle, 1942, 773. sz., 253—255. 1.
4. Tudományos intézetek Erdélyben 1919-ig. Erdélyi
•Múzeum, Kolozsvár, 1942, I. f., 104—130. 1. Kl.-ban is.
5. Királyhágón inneni írók — Erdélyben. Kolozsvár,
1942, 253. 1.
ZOLNAI BÉLA ny. r. tanár:
i; Rákóczi. Nouvelle de Hongrie, 1942, 8 1.
2. Kritikai cikkek a Szellem és Élet-ben, a Széphalomban és a Magyar Nemzetben. 1941—42.
3. Szerepjátszás a nyelvben. Melich-Emlékkönvv, 1942,

« 1.

4. II. Rákóczi Ferenc. 224 1.
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VÁRKONYI HILDEBRAND ny. r. tanár:
1. A y>hangulal« problémája a lélektanban. Magyar
Psychologiai Szemle, XIV. k., 1941, 1—2. sz., 63—70. 1.
2. Fejezetek az ifjúkor lélektanából. A Cselekvés Iskolája, 1941—42. 8—10. sz., 195—205. 1.
ROSKA MÁRTON ny. r. tanár:
1. Adatok Erdély bronzkorához, 'II. A beresztelki
bronzlelet. [Beitráge zu der Bronzezeit Siebenbürgens, II.
Der Bronzedepotfund von Beresztelke.] Archaeologiai Értesítő III. Ser., 1941, 1—3. f., 15—19. 1. Kl.-ban is.
2. A gyaluvarsándi Laposhalom rétegviszonyai. [La
stratigraphie de la colline Laposhalom de Gyulavarsánd.]
Fólia Archaeologica III—IV. k., 1941, 45. 1. Kl.-ban is.
3. A kőröslórói moustiéri ipar. [La industrie moustérienne de Kőröslóró.] Közlemények az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Érem- és Régiségtárából, Kolozsvár, 1941, 4 1 —
43. 1. Kl.-ban is.
4. Az aeneolithikum kolozskorpádi I. jellegű emlékei
Erdélyben. [Die aeneolitischen Funde von der Gattung
Kolozskorpád I. in Erdély (Siebenbürgen)]. Közlemények
az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, Kolozsvár, 1941, 44—99. 1. Kl.-ban is.
5. A Torma Zzófia-gyűjtemény. [Die Sammlung Zsófia
von Torma.] Erdélyi Tudományos Intézet, 1941. 350. 1.
6. jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és
Régiségtárának 1919—1940. évi állapotáról. Megjelenés
alatt az Erdélyi Múzeum Egyesület Évkönyvében, 1942,
14 1.
7. Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem és
Régiségtárának 1941. évi állapotáról. Az Erdélyi Múzeum
1942, 461—466. 1.
8. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és' Régiségtára.
Szépművészet, Budapest, 1942. 99—101. 1.
9. A rézcsákányok. [Über die Herkunft 'der Kupfernen Hacken, Axthacken, Hammeráxte und Pickelhacken vom
ungarischen Typus.] Közlemények az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Érem- és Régiségtárából, Kolozsvár, 1942, 1. f.,
15—77. 1. Kl.-ban is.
10. Az érkörtvélyesi kelta szekértemetkezés. [Sépulture celtique á char de Érkörtvélyes.] Közlemények az
Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, Kolozsvár, 1942, 1. f., 81—84. 1. Kl.-bán is.
BIRÓ VENCEL ny. r. tanár:
1. Gr. Batthyány Ignác és a közös népima. Hirnök,
Kolozsvár, 1941, 244—245. 1.
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2. Magyar katolikjis egyháztörténet. Erdélyi Tudósító,
1941, 174. 1.
3. Erdélyi katolikus nagyok. (Dr. Boros Fortunáttal.)
Kolozsvár, . 1941, 191, 1.
4. Bevezető tanulmány Erdély öröksége c. forráskiadás
(Makkai Lászlótól) III. kötetéhez. 1941, V—XIX. 1.
5. Gr. Batthyány Ignác (1741—98.). Erdélyi Múzeum
Kolozsvár, 1941, 7—20. 1. Kl.-ban is.
6. Gr. Batthyány Ignác levelei. Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 1942, 294—310. 1.
7. Erdély magyar egyeteme. (Ismertetés.) Erdélyi
Tudósító, Kolozsvár, 1942, 95—96. 1.
KOSZÓ JÁNOS ny. r. tanár:
1. Az újabb német irodalom főirányai és fejlődésmenete. 1942. 22. 1.
2. Segédkönyvek a német nyelvtanításhoz. 1942. 5. 1.
3. Fölvilágosodás, barokk és porosz szellem. Ergasterion. Műhely, Pécs, 1941, 1—8. sz. Kl.-ban is.
4. Szerkesztette és kiadta az Ergasterion. Műhely
folyóirat 1941. és 1942. évfolyamait. Pécs, 1941—42.
TÓTH LÁSZLÓ ny. r. tanár:
1. Bajza József: A horvát kérdés. (Sajtó alá rendezte
és bevezető tanulmánnyal elátta.) 1941. 530 1.
2. Ki és miért hamisította a Szilveszter-bullát? Turul,
1941, 3—4. f., 63—70. 1. Kl.-ban is.
3. Erdélyi biedermeier. Széphalom XII. k., 1—17. 1:,
Széphalom könyvtár 33. sz., Szeged, 1942.
4. Erdély a viharban. Katolikus Szemle, 1942, 163—
165. 1.
5. Egy fejezet a magyar történetírás történetéből.
Katolikus Szemle, 1942, 250—251. 1.
6. Az Országos Levéltár csendes ünnepe. Magyar
Szemle, 1942, 53—56. 1.
7. Bajza József. Jelenkor, 1942, VIII. 1.
8. Moltke in Ungam. Ungarn, 1941. XII. 718—726. 1.
Kl.-ban is.
9. Grosse ungarische Balkanforscher. Dunaeuropa,
1942, 21—32. 1.
10. Die Balkanpolitik Ungarns zur Zeit dés Dreikaiserbundes. Dunaeurópa, 1942.
11. Ungarische Archivgeschichte — Ungarische Vervaltungsgeschichte.. Pester Lloyd, Morgenblatt 4. I. 1942.
12. Siebenbürgische Politik. Pester Lloyd, Morgenblatt,
11. VII. 1942.
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13. La Chrétienté hongroise entre VOrient et VOccident. Nouvelle Revue de Hongrie 1941, 482—490 1.
Kl.-ban is.
14. Voyageurs hongrois en Russie au XlX-e siécle.
Nouvelle Revue de Hongrie 1942, 25—35. 1.
15. Még egyszer Kalmárffy Ignác. Turul, 1941, 3—4.
1 , 87—88. 1.
16. ///. Csepreghy-Horváth János: Családkutatások.
Turul, 1941, 3—4. f., 91—92. 1/
17. Fallenbüchl Ferenc: A rabváltó trinitárius szerzetesek Magyarországon. Századok, 1941, 315. 1.
18. Szalay Jeromos: Vidovics Ágoston. Századok
szept.-okt., 1941, 320. I.
19. Eöttevényi Olivér: Ferenc Ferdinánd és az orosz
orientáció. Századok, 1941, 327—328. 1.
20. Meszlényi Antal: Gróf Zichy Domokos egyházlátogatása 1845—46-ban. Századok, 1941, 461—462. 1.
21. Ortutay Tivadar: Cseh világ a kárpátokban. Századok, 1941, 464. 1.
22. Szander József: Faludi udvari embere. Századok,
1942, 120—121. 1.
23. Gábriel Astrik: Várdai Balázs, a humanista Párizsban. Katolikus Szemle, 1942, 252. 1.
VÁRADY IMRE ny. r. tanár:
1. Néhány szó a mai olasz irodalomról. Ellenzék, Kolozsvár, 1941, XII. 24.
2. Erdélyi utazók Olaszországban. Olasz Szemle I. évf.,
1942, 1. sz., 15 1.
3. Az olasz irodalom a magyar köztudatban. Olasz
Szemle, I. évf., 1942, 2. sz., 11. 1.
4. Az olasz irodalom a magyar köztudatban. Olasz
Szemle, 2. sz., 203—214. 1.
FELVINCZI T A K Á T S ZOLTÁN ny. r. tanár:
1. Erdélyi művészeti kiállítás. (Bevezető tanulmány és
katalógus.) Kolozsvár, 1941, 47. 1.
2. Egy múzeum születése. Pásztortűz, Kolozsvár, 1941,
9. sz., 458—461. 1.
3. Erdélyi művészeti kiállítás. Pásztortűz, Kolozsvár,
1941, 10. sz., 518—526. 1.
4. A Kornis-kereszt. Pásztortűz, Kolozsvár, 1941, 12.
sz., 651. 1.
5. Japán művészete. Pásztortűz, Kolozsvár, 1942^ 2.
sz., 64—75. 1.
6. Keleti művészeti kiállítás. (India, Kina és Japán
művészete és katalógus.) Kolozsvár, 1942. 76. 1.
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7. Iranisch-Hellenistisches und Ostasiatisches in 'der
Kunst der grossen Völkerwanderung. Ostasiatische Zeitschrift Berlin 1942, Nr. 1, S. 1—12. Kl.-ban is.
8. A Hopp Ferenc Múzeumból. A kínai plasztika két
emléke. Szépművészet, 1940, 39—41. 1.
SULICA SZILÁRD ny. r. tanár:
1. A kolozsvári egyetem. román irodalomtörténeti tanszékének feladatairól. Tudomány és szeretet. Kolozsvár;
1942, 16 1.
,
2. A kolozsvári román irodalmi tanszék föladatairól.
Széphalom XII. k., Szeged, 1942, 70—72. 1.
GYÖRGY LAJOS ny. r. tanár:
1. Dr, Bitay Árpád. Biró Vencel—Boros Fortunát:
Erdélyi katolikus nagyok, Kolozsvár, 1941, 177—181. 1.
2. Világjáró anekdoták. (Második kiadás.) 1941, 352 1.
3. Erdélyi katolikus szellemi élet. Egyház és Élet, 1941,
18—20. 1. Erdélyi Katolikus Évkönyv, Kolozsvár, 1941.
4. Az erdélyi könyvtárügy és a kolozsvári egyetemi
könyvtár. Erdély magyar egyeteme, Kolozsvár, 1941,
207—246. 1.
5. Ünnepi beszéd a kolozsvári egyetem megnyitásakor
a volt tanítványok, újonnan kinevezett tanárok és az Erdélyi
Múzeum-Egyesület nevében. Erdély magyar egyeteme, Kolozsvár, 1941, 17—19. 1.
6. Az erdélyi katolikus sajtó a román uralom alatt.
(1919—1940.) A Hirnök XXXIX. évf., Kolozsvár, 1942,
3. sz., 68—72. 1. Kl.-ban is.
7. Az erdélyi magyarság. Délvidéki Szemle I. évf.,
Szeged, 1942, 4. sz., 113—121. 1.
8. Elnöki székfoglaló az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának
1942. március 13-i közgyűlésén. Erdélyi Múzeum XLVII.
évf., Kolozsvár, 1942. 1. f., 185—187. 1. Kl.-ban' is.
KLEIN KÁROLY KURT ny. r. tanár:
1. Universitátprofessor Dr. Richárd Huss zum Gedáchtnis. Deutsche Forschungen in Ungarn. Bd. 6. Budapest 1941, Nr. 2—4., S. 143—168.
2. Gemeinnutz vor Eigennetz. Wirtschaftsrundschau
Bd. 7., Nagyszeben 1941, 11—12. sz., 138—141. 1.
3. Der gesamtdeutsche Gedanke in der deutschen Dichtung des 19. ]ahrhunderts. Megjelent a német germanisták
»Von deutscher Art in Sprache und Dichtung« (herausgegeben im Namen der germanistischen Fachgruppe von
G. Fricke, F. Koch u. K. Lugowski) c. közös mű IV.
315—366. 1. Stuttgart és Berlin 1941. Kl.-ban is.

110
4. Abendlandische Schicksalsgemeinschaft im Südostraum. Südostdeutsche Rundschau, Budapest 1942, Nr. 1,
S. 24—35. 1.
Kiadta a Siebenbürgische Vierteljahrschrift c. folyóirat 64. évfolyamát (Nagyszeben 1941).
VÁCZY PÉTER ny. r. tanár:
1. Die ungarische Nationalfahne. XJngarn, Budapest
1941, Septemberheft, S. 529—536.
2. Szent István emberi alak-ja. Pásztártűz XXVII. évf.,
Kolozsvár 1941, szept. f., 441—445. 1.
3. Magyar középkor a Balkánon. Láthatár X. évf.,
1942, 3. sz., 55—56. 1.
4. W. A. Mozart és a XVIII. századi korfordidó. Helikon XV. évf., Kolozsvár 1942, 7. sz., 440—450. 1.
IVÁNKA ENDRE ny. r. tanár:
1. »Pax Romana«., kereszténység és európaiaság. Erdélyi Tudósító XX. évf., 1941, 9. sz., 131—132. 1.
2. Die Heilige Krone und das politiscbe Weltbild des
Mittelalters. Ungarn, 1941, S. 577—584.
3. A görögkatolikus magyarság helyzete mint nemzeti
ügy. Erdélyi Tudósító, XX. évf., 1941, 11. sz., 159—160. 1.
4. Ismertetés: Zur Entstehungsgeschichte des ungarisches Staats. A. Brackmann Abhandlg. Preuss. Akad. d.
Wiss. Phil.-Hist. KI. Nr. 8, 1940, Donaueuropa Jg. I., Nr. 5,
434—436. 1.
5. Die rumánischen Holzkirchen in Siebenbürgerí und
das Malerbuch vom Berge Athos. Ungarn, 1942, S. 12—22.
6. Nemzeti szellem és zsidóság. Erdélyi Tudósító XXI.
évf., 1942. 38. 1.
7. Neoplatonikus volt-e Dionysius Areopagita? Theologia IX. évf., 1942, 1. sz., 38—46. 1., 2. sz., 104—114. 1.
8. Keletmagyar ország és a Balkán. (Hozzászólás a
»magyar tudomány balkáni feladatairól« rendezett ankéten). Láthatár X. évf., 1942, 5. f., 98—99. 1.
TAMÁS LAJOS ny. r. tanár:
1. Az Erdélyi Tudományos Intézet. (Das Wissenschaftliche Institut für Siebenbürgen). Erdély Magyar Egyeteme,
1941, 409—416. 1. Kl.-ban is.
2. Az Erdélyi Tudómányos Intézet. (Das'Wissenschaftliche Institut für Siebenbürgen). Kisebbségi Körlevél, VI. *
évf., 3. sz., 175—178. 1.
3. A román nép és nyelv kialakulása. (Das Werden'
des rumánischen Volkes und seiner Spraehe.) Hitel VII.
évf., Kolozsvár, 1942, 2. sz., 77—92. 1. Kl.-ban is.
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BARÁTH TIBOR ny. rk. tanár:
1. A magyar történetírás válaszúton. Pesti Üjság III.
évf., 209. sz.
2. Politika és történelem. Ellenzék, Kolozsvár, 1941.
XII. 18. és Keleti Újság Kolozsvár, 1941. XII. 18.
3. Egy^ történelemkönyv két világnézet ütközőpontjában. Egyedül Vagyunk V. évf., Budapest, 1942, 1. sz.
4. Az új Magyarország történetírása. Új Európa I.
évf., 1942, 1. sz., 9—21. 1. Kl.-ban is.
SZABÓ T. A T T I L A ny. rk. tanár:
1. Az erdélyi tudománypolitika kérdéséhez. Hitel V —
VI. évf., Kolozsvár 1941, 183—189. 1.
2. Kertel. Magyar Nyelv XXXVII. évf., 1941, 199. 1.
3. Fülesd. Magyar Nyelv XXXVII. évf., 1941, 198—
199. 1.
4. Benkijes, Benkes. Magyar Nyelv XXXVII. évf.,
1942, 50—52. 1.
5. Dombravár os, Dombravár a. Magyar Nyelv XXXVIII.
évf., 1942, 52—53. 1.
6. A régi erdélyi köz- és népnyelvből. Magyar Nyelv
XXXVIII. évf., 1942, 53—57., 130—134. és 206—210. 1.
7. Tolvajsor és társai. Magyar Nyelv XXXVIII. évf.,
1942, 64. 1.
8. Cicapa, Cucapa. Magyar Nyelv XXXVIII. évf.,
1942, 124. 1.
9. Gelmezau. Magyar Nyelv XXXVIII. évf., 1942,
124—125. 1.
10. Zerge, Zergehíd. Magyav Nyelv XXXVIII. évf.,
1942, 201—202. 1.
11. Kert, gyalogkert, mezőségi kerítés. EthnographiaNépélet LII. évf., 1941, 145—146. 1.
12. Egy erdélyi határjárási adat a XVI. századból.
Ethnographia-Népélet LII. évf., 1941, 284. 1.
13. Trágyázási babona 1791-ből. Ethnographia-Népélet
LII. évf., 284. 1.
14. Újabb adatok a pótlások kéziratos énekeskönyveinek és verses kéziratainak könyvészetéhez. Erdélyi Múzeum
XLVI. évf., Kolozsvár 1941, 51—70. 1. és Erdélyi Tudományos Füzetek 123. sz.
15. Két népdalunk szövegének forrása. Erdélyi Múzeum XLVI. évf., Kolozsvár, 259—264. 1.
16. Dr. Csüry Bálint (1886—1941). Erdélyi Múzeum
XLVI. évf., Kolozsvár, 282—284. 1.
17. Kari Béla (1883—1940). Erdélyi Múzeum XLVI.
évf., Kolozsvár, 284. 1.
18. Kaptál piros csizmát? Erdélyi Múzeum XLVII.
évf., Kolozsvár, 138—139. 1.
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19. Néhány adat a »babonás helynevekéhez. Erdélyt
Múzeum XLVII. évf., 271. 1.
20. Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére. Erdélyi Múzeum XLVII. évf., Kolozsvár,.
280—283. 1.
,
21. A kalotaszegi női öltözködés leírása. A Néprajzi
Múzeum Értesítője XXXIII. évf., 272—273. 1.
22. Egy adat a bukovinai magyar telepesek néprajzához. A Néprajzi Múzeum Értesítője XXXIII. évf., 273—
274. 1.
23. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története. Erdély
magyar egyeteme, Kolozsvár, 1941, 139—152. 1. Kl.-ban is24. A Ferenc József-tudományegyetem építkezéseinek
története. Erdély magyar egyeteme, Kolozsvár, 1941, 247—
268. 1. Kl.-ban is.
25. A kolozsvári egyetem újjászervezése. (Bisztray
Gyula, vitéz Nagy Iván és Szalai Béla társaságában). Erdély magyar egyeteme, Kolozsvár, 1941, 369—408. 1.
26. A (kir. magyar Pázmány Péter-tudomány egy etemj
Magyarságtudományi Intézet népnyelvi gyűjtőinek 1940.
nyarán végzett munkája. »A budapesti kir. magyar Pázmány Péter-tudományegyetem Bölcsészeti Kara Magyarságtudományi Intézetének működése az 1940—41. tanévberni c.kiadványban, 1941. 7. 1.
27. Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesületi
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának:
1942. évi közgyűlésén. Erdélyi Múzeum XLVII. évf., Kolozsvár, 179—184. 1.
28. A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály munkaterve. Erdélyi Múzeum XLVII. évf., Kolozsvár, 187—188. 1.
29. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története és feladata. Kolozsvár, 1942, 64. 1.
30. Zárószó. »Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére. 1859—1909«. Kolozsvár, 1909—
1942, 329—331. 1.
31. A románok újabbkori betelepülése. Hitel VII. évf.,.
1942, 133—143. 1. Kl.-ban is.
32. Az újabb erdélyi népnyelvkutató munka kezdete.
Magyar Népnyelv III. évf., Debrecen-Kolozsvár, 1941,.
305—313. 1.
MARÓT KÁROLY c. ny. rk. tanár:
1. Aischylos tragédiái. (Csengery János fordítása).
Egyetemes Philologiai Közlöny 1941, III. f., 318—323. 1.
2. Ür és Paraszt a magyar élet egységében. Szellem,
és Élet, Kolozsvár, 1941, 1. sz., 42—44. 1.
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3. Vargyas L.: Áj jalu zenei
temes Philologiai Közlöny, 1942,
4. Nyéki Kálmán: Vallás és
temes Philologiai Közlöny, 1942,

élete. (Ismertetés.) EgyeI. f., 101—104. 1.
Faj. (Ismertetés).) EgyeII. 223—224. 1.

BARÁNSZKY JÖB LÁSZLÓ magántanár:
1. Esztétikai szempontok a nevelésben. Magyar Paedagogia, 1941, 1—2. sz., 11—22. 1.
2. A magyar irodalom kincsesháza. (Alszeghy Zsolttal.) A Világirodalom Kincsesháza sorozat, 1941. 444. 1.
3. Művészi és nevelési szempontok egyesítése az irodalomtanításban. A Kereskedelmi Szakoktatás, XLIX. évf.,
1942, 6. sz., 97—98. 1.
JAJCZAY JÁNOS magántanár:
1. Ravennai mauzoleumok. Tükör 9. évf., 1941, 500—
502. 1.
2. Fitz ].: Gutenberg. Bp. 1940. (Könyvismertetés.)
Katolikus Szemle, 55. évf., 1941, 317. 1.
3. Nagy Zoltán: Űj magyar művészet. Bp. 1941.
(Könyvismertetés.) Katolikus Szemle, 55. évf., 1941, 317—
318. 1.
4. Dante, Francesca da Rimini és Giotto. Katolikus
Szemle, 55. évf., 1941, 366—369. 1.
5. Képzőművészeti szemle. Katolikus Szemle, 55. évf.,
1941, 409—411. 1.
o
6. Angelika Kaujmann. Új Idők, 47. évf., 1941, 716—
717. 1.
7. Képzőművészeti Szemle. Katolikus Szemle, 55. évf.,
1941, 470—473. 1.
8. Régi pesti karácsonyok. Élet 32. évf., 1941, 1085—
1086. 1.
9. Csorda pásztorok... Űj Idők, 47. évf., 1941, 753—
754. 1.
10. Pest-budai figurák a mult század 30-as éveiből.
Max Félix Paur rajzai. Fővárosi Könyvtár Évkönyve, X. k.,
115—146. 1. Kl.-ban is.
11. A világirodalom képekben. Katolikus Szemle, 56.
évf., 1942, 18—20. 1.
12. Képzőművészeti Szemle. Katolikus Szemle, 56. évf.,
1942, 25—26. 1.
13. Sir Joshua Reynolds. Élet, 33. évf., 1942, 338—
339. 1.
14. Az y>Utolsó ítélet« 400 éves. Új Idők, 48. évf.,
1942, 98. 1.
15. Képzőművészeti Szemle. Katolikus Szemle, 56. évf.,
1942, 56—67. 1.

114
16. Képzőművészeti Szemle. Katolikus Szemle, 56.
évf., 1942, 89—91. 1.
17. Aba Nóvák Vilmos emlékkiállítása a Nemzeti Szalonban. Katolikus Szemle, 56. évf., 1942, 121—123. 1.
18. Szörédi Ilona: Olasz mosoly, Bpest 1942. (Könyvismertetés.) Katolikus Szemle 56. évf., 1942, 127. 1.
19. Signorelli. Űj Idők 48. évf., 1942, 453'. 1.
20. Pest-budai alakok. Tükör 10. évf., 1942, 289—
293. 1.
21. Képzőművészeti szemle. Katolikus Szemle 56. évf.,
1942, 148—150, 1.
22. A háromszázéves i>Éjszakai őrjárat*.. Üj Idők 48.
évf., 1942, 516—517. 1.
23. A »Nemzeti kiállítás« Kolozsvárott. Katolikus
Szemle 56. évf., 1942, 181—182. 1.
24. Az Erdélyben előforduló szőnyegekről. Pásztortűz
28. évf., Kolozsvár, 1942, 259—264. 1.
25. Képzőművészeti szemle. Katolikus Szemle 56. évf.,
1942, 214—216. 1.
26. A haldokló festmény (Leonardo »Utolsó vacsor á l j a . ) . ' Élet 33. évf., 1942, 622—623. 1.
27. A százéves Lánchíd. Élet 33. évf., • 1942, 632—
633. 1.
LÁSZLÓ GYULA magántanár:
1. Adatok az avarság jiéprajzához I—II. [Contributi
all'etnográfia degli avari.] Archaeologiai Értesítő X L V —
XLVIII. t„ 1941, 175—204. 1. Kl.-ban is.
2. Közöletlen gót leletek az Erdélyi Nemzeti Múzeum
Éréin- és Régiségtárában. [Unveröffentlichte gotische Funde
in der Num.-Arch. Abt. des Siebenbürgischen National-Museums (Auszug)]. Közlemények I. f., Kolozsvár, 1941.
122—128. 1. Kl.-ban is.
3. A kergeség gyógyítása és foggal való herélés á
nagykövesdi (Zemplén m.) juhászoknál. Néprajzi Értesítő,
1942. Kl.-ban is.
4. A koroncói lelet és a honfoglaló magyarok nyerge.
Archaeologia Hungarica XXVII. évf., 1941, 19. t., 81. k.,
106. 1.

5. Adatok az avarság néprajzához IV. Gerevich Emlékkönyv V—IX. k., 1942, 16—24. 1. Kl.-ban is.
6. A magyar őstörténelem régészetéről. Hitel, Kolozsvár, 1942, 144—157. 1. Kl.-ban is.
7. Kiss Lajos könyve a szegény ember életéről. Pász- •
tortűz, Kolozsvár, 1941, 491—501. 1.
8. Szabó Béla: Homokvilág. Erdélyi Múzeum 3—4. sz.,
Kolozsvár, 1942, 291—292. 1.
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9. A Kolozsvári Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás.
•Szépművészet, 1942, 1—6. 1.
10. Gallus-Horváth. Az első lovasnép Magyarországon.
[Un peuple cavalier préscytique en Hongrie]. Fólia Archaeologica III—IV. évf., 1942, 299—303. 1.
11. A népvándorláskori temetők térképezéséről. [Sur
la cartographie des nécropoles de lepoque de la migration
des peuples] Fólia Archaeologia III—IV. évf., 1942,
265—267. 1-.
BARANYAI ERZSÉBET magántanár:
1. Relation of Comprehension to Technique in Reading. The Journal of Genetic Psychology LIX. évf., U. S. A.,
1941. 3—26. 1. Kl.-ban is.
BÁLINT ZOLTÁN adjunktus:
1. Több lélektani szemléletet az iskolába. Erdéljd Iskola
VIII. évf., Kolozsvár, 1942, 1. sz., 16—20. 1. Kl.-ban is.
2. Észszerüsítés a közigazgatásban. Erdélyi Iskola
VIII. évf., Kolozsvár, 1942, 1. sz., 54—56. 1.
3. Egyetem és élet. Erdélyi Iskola VIII. évf., Kolozsvár, 1942, 2. sz., 136—144. 1.
4. Pályaválasztási tájékoztató. A kolozsvári Zágóni
Mikes Kelemen r. k. gimnázium Évkönyve az 1941—42.
tanévről, Kolozsvár, 1942, 18—29. 1. Kl.-ban is.
5. Erdélyi vonatkozások a mai magyar egészségügyi
közszolgálatról megjelent kiadványban. Erdélyi Szemle
XXVIL évf., Kolozsvár, 1942, 8. sz.
6. Egy mezőségi régi udvarház. Nép és Nyelv II. évf.,,
Kolozsvár, 1942.
NÓVÁK JÓZSEF tanársegéd:
1. Üjabb nqpocai feliratos kő. Közlemények az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtárából I. évf.,
Kolozsvár, 1941, 1. sz., Kl.-ban is.
2. A zalatnai Fortuna salutaris és Jupiter szentély
bronzedényei. Közlemények az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Érem- és Régiségtárából II. évf., Kolozsvár, 1942, 232—
245. 1.
JAKÓ ZSIGMOND tanársegéd:
1. A románság megtelepülése az líjkorban. Mályusz E.:
Erdély és népei, 1941, 118—Í41. 1.
2. Juhász J.: A reformáció az erdélyi románok között.
Századok, 1941, 8. 1.
3. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárának múltja
és feladatai. Erdélyi Tudományos Füzetek 133. sz., Kolozsvár, 1942, 25 1.
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4. Erdély magyar egyeteme. Erdélyi Múzeum, K o lozsvár, 1942. 9 1.
5. Szabó I.: A magyarság életrajza. Hitel, Kolozsvár,.
1942. 15. 1.
ÁRVAY JÓZSEF gyakornok:
1. A budapesti egyetem a jó és szép magyar kiejtésérdekében. Erdélyi Múzeum XLVII. évf., Kolozsvár, 1942,.
2. sz., 272—274. 1.
2. Százéves házi gyógyszerek. Pásztortűz XXVIII.
évf., Kolozsvár, 1942, 7. sz., 313—314. 1.
3. A térszíni jormák nevei a barcasági Hétfalu helyneveiben. Magyar Népnyelv III. évf., Debrecen-Kolozsvár.
1942. 39—56. 1. Kl.-ban is.
HEGYI ENDRE gyakornok:
1. Szász Gerő élete és irodalmi munkássága. Dolgozatok a m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem Magyar
Irodalomtörténeti Intézetéből 2. sz., Kolozsvár, 1942, 56. 1.
66. évf., 1942, I. f., 76—81. 1. Kl.-ban is.
MISZTI LÁSZLÓ gyakornok:
1. A magyar tragikum-elmélet története. Dolgozatok
a m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből, 1. sz., Kolozsvár, 1942. 65 1.
SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU gyakornok: 1. A kolophoni Mimnermos és hazája, Smyrna. [Mimnermos der Kolophonier und seine Heimat, Smyrna.] Archivum Philologicum (Egyetemes Philoiogiai Közlöny), 65.
évf., 1941, III. f., 302—310. 1. Kl.-ban is,
2. Mikor élt Mimnermos? [Wann lebte Mimnermos ?J
Archivum Philologicum (Egyetemes Philoiogiai Közlöny)
66 évf., 1942, I. £., 76—81. 1. Kl.-ban is.
MAKKAI ERNŐ gyakornok:
1. Adalékok a magyar philosophia történetéhez. Pósaházi János Intiaductrinum Philosophicuma. Szellem és Élet:
V. évf., Kolozsvár, 1942, 2. sz., 90—98. 1.
2. Adalékok a magyar philosophia történetéhez. SiposPál három ismeretlen levele Kazinczy Ferenchez. Szellem
és Élet V. évf., Kolozsvár, 1942, 3. sz., 166—170. 1. Kl.ban is.
ŐSZ DÉNES gyakornok:
1. Erdély az olasz délkelet-európai kutatások elöteré—
ben. Ellenzék, Kolozsvár, 1942.

117
VARGA VALÉRIA gyakornok:
1. Útleírások a római császári korban. Dissertationes
.soclaliurn seminarii philologici Univ. Lit. Regiae Hung.
. Francisco-Joseph, VI. Ser. Kolozsvár, 1942. 56 1.
4.
A matematikai és természettudományi karon
Állatrendszertani

intézet

HANKÓ BÉLA ny. r. tanár:
1. Összehasonlító vizsgálatok az őseredeti- és újsza•lontoi sertés koponyáján. Acta Scientiarum Mathematicarum
et Naturalium I. k., Kolozsvár, 1941, 1—16. 1.
2. A hucid ló és tenyésztése Tnrjaremetén. Kolozsvár,
1942, 82 1.
3. Mi a vicsog? Debreceni Szemle, 1942, 166. sz.,
<69—70. 1.
JÁSZFALUSI LAJOS tanársegéd:
1. A Nádas-patak halfaunája. Acta Scientiarum Mathematicarum et Naturalium, Kolozsvár, 1942.
Általános

állattani

és b i o l ó g i a i

intézet

GELEI JÓZSEF ny. r. tanár:
1. Feinstrukturen einzelliger Organismen. Jenaische
rZeitschrift für Medizin und Naturwissenschaft. Bd. 75,
Jena 1942, S. 1—25.
2. A nemzetnevelés alapja. Kolozsvár, 1942, 86. 1.
3. Méhely Lajos 80 éves. Üj Magyarság 1942. VIII. 23.
4. Búcsúbeszéd. dr. Varga Béla koporsójánál 1942. IV.
13-án. Keresztény Mágvető LXXIV. évf., 1942, 2. f.
5. Gólyák Kolozsvár fölött. Ellenzék 1942. VIII. 24.
6. A magyar anya. Ellenzék 1942. V. 23.
7. Nehéz a szó, mikor elszorul a szív. Unitárius Közlöny LII. évf., 1942. 6. sz.
vitéz VARGA LAJOS c. ny. rk. tanár:
1. Szerves vegytan. (A hadapród iskolák II. évf. számlára.) Munkatársak: Kresadla Ferenc és Bacsó Benő. 1941,
160

1.

2. Néhány Balaton-vízi állatka szakaszos alakváltozásáról. (Cyclomorphozis.) A Magyar Tudományos Akadémia
-Matematikai és Természettudományi Értesítője LX. k.,
1941, 546—582. 1. Kl.-ban is.
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3. A mész szerepe a vér összetételének szabályozásában. Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 73. k..
1941, 165—166. 1.
4. Hazai pisztrángtenyésztésünk irányelvei és kilátásai(Folytatásokban.) Halászat XLII. és XLIII. k., 1942.
5. A lazacfélék szülőhely iránti ösztöne. Plalászat
XLII. k., 1941, 23. 1.
6. A Ladoga-tó. Természettudományi Közlöny 73. k.,
533—537. 1.
7. A Ladoga-tó nevezetesebb halai és halászata. Halászat XLIII. k., 1942, 6—7. és 28—29. 1.
8. A pisztráng és az ember. (Dr. Mika Ferenccel.)
Halászat XLIII. k., 1942, 34—35. 1.
9. Thienemann August születésének 60. évfordulófára.
Magyar Biológiai Kutató Intézet munkái XIV. k., Tihany,.
1942, 247—255. 1. Kl.-ban is.
Könyismertetések az Állattani Közlemények 1941. évi
XXXVIII. kötetében.
KOLOSVÁRY GÁBOR magántanár:
1. Húszéves faunisztikai kutatásaim eredményei. Debreceni Szemle, 1941.
2. Die an den Pfáhlen von Venedig lebenden Balaniden. Annales Musei Nationalis Hungarici XXXIV. k.».
1941, 105—116. 1.
3. Balanidenstudien. Zoologischer Anzeiger Bd. 135,.
Leipzig 1941, S. 41—45.
4. A kacsatermő fa. Természettudományi Közlöny 73.
k., 1941, 323—328. 1.
5. Über Tierformen und ihre biologische Bedeutung.
Revista di Biologia 31. k., (Polimanti emlékkötet.) Perugia, 1941.
6. Über die Entwicklung der Naupliuslarve. Zoologischer Anzeiger Bd. 135, Leipzig 1941, S. 156—166.
7. Über die Variabilitát von Balanus trigonus. Zoologischer Anzeiger Bd. 135, Leipzig 1941, S. 210—216.
8. Über Tératologie bei Balaniden. Veröffentlichungen.
des Kolonial und Überseemuseums Bd. III, Bremen 1941,.
H. 2, S. 193—198.
9. Revisione della Collezione di Balanidii del Museo
di Firenze. Monitoré Zoologico Italiano Vol. LII., Firenze
1941, p. 183—195.
10. A mohos tó. Debrecesi Szemle XI. k., Debrecen,.
1941, 261—263. 1.
11. Eine neue Opilionide. Zoologischer Anzeiger Bd,
136, Leipzig 1941, No. 9—10, S. 190—191.
12. IV. Beitrag zur Spinnenfauna Siebenbürgens. Fragmenta Faunistica Hungarica t. V., 1942, p. 1.
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13. Ein neuer Ophiurites aus Kiscell. Paleontologische
Zeitschrift Bd. 22, Berlin 1942, H. 3—4. S. 307—309.
14. Biológiai gondolatok. I. rész. Debreceni Szemle,
Debrecen, 1942, III. f.
15. A tenger munkája. A Tenger 32. k., 1942, 1—3.
sz., 7—10. 1.
16. Studien an CirHpedien. Zoologischer Anzeigen Bd.
137, Leipzig 1942, No. 7—8, S. 138—150.
17. Balanus hungaricus n. sp. Földtani Közlöny 71. k.,
7—12. f., 282—284. 1.
18. Über die yariebilitát der Coronula-Cirripedien.
Zoologischer Anzeiger Bd. 138, Leipzig 1942, No. 5—6.
S. 138—143.
19. Über die fossilen Formen von Balanus concovus
Br. Annales Musei Nationalis Hungarici. Pars Geologica
vol. 35., 1942, p. 103—111.
20. Verzeichnis der gesammelten Landtiere in Istrien
1939. Rivista di Biologia vol. 33, Perugia 1942, p. 1—10.
ROTARIDES MIEIÁLY magántanár:
1. Eine interessante Population von Cepaea vindobonensis. Fraginenta Faunistica Hungarica t. IV., 1941, p.
95—97.
2. Biotopképek jelentősége. [Über die Bedeutung von
Biotop-Abildungen], Állattani Közlemények 38. k., 1941,
158—163. 1.
3. Malakojaunistische Angaben aus Siebenbürgen und
aus dem Mecsek-Gebirge, mit besonderer Berücksichtigung
der Clausiliden. Fragmentá Faunistica Hungarica t. V., 1942,
p. 1—4.
4. Amerikai galóca (pataki szaibling) a Görgényi hegységben. Halászat 43, 1942, 17—19. 1. (3. képpel.)
5. Az Állattani Szakosztály megalakulásának története.
[Die Geschichte der Gründung der Zoologischen Sektion
der Kgl. Ung. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft.] Állattani Közlemények 39. k., 1942, 6—9. és 109—110. 1.
6. Az Állattani Szakosztály ötven éves működése. [Das
50 jahrige Wirken der Zoologischen Sektion.] Állattani
Közlemények 39. k., 1942, 43—103. 1.
7. Szegedi és szegedkörnyéki artézi kutak kőzetanyagának pleisztocén puhatestű faunája. [Die pleisztozáne Molluskenfauna einiger altér artesischer Brunnen von Szeged
und Umgebung.] Földtani Közlemények 72. k., 1942, 52—
63. és 121—124. 1.
8. Die Natúr in der Wohnung. Die Auslese 15, 1941,
S. 762—767. (»A természet a lakásban« című, a Búvár
1941. évi kötetében [284—287. 1.] megjelent cikk fordítása.)
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9. A halak nemének megváltozása. Természettudományi Közlöny 73. k., 1941, 449—451. 1.
10. A balatoni vándorkagyló terjedése. Természettumányi Közlöny 73. k., 1941, 483—485. 1.
Általános élettani

intézet

JENDRASSIK LORÁND ny. r. tanár:
1. A természettudományos kutatás nemzeti jelentőségéről. Pécs, 1940, 18. 1.
2. Acetylcholin und die natiirliche Innervation des
Skelett muskels. (Dr. Gelei Gábor tanársegéddel.) Die
Naturwissenschaften Bd. 30, Leipzig 1942, H. 16, S. 239—
240. Kl.-ban is.
Dr. GELEI GÁBOR tanársegéd:
1. Acetylcholin und die natiirliche Innervation des
Skelett muskels. (Jendrassik Loránd ny. r. tanárral 1. o).
2. Zur Frage der Doppelinnervation der Chromatophoren. Zeitschrift f. vorgleichende Physiologie Bd. 29,
Müchen 1942, S. 10.
Általános

és f i z i k a i

kémiai

intézet

IMRE LAJOS ny. rk. tanár:
1. Fizikai Kémiai Praktikum című laboratóriumi használatra szánt tankönyvnek a radioaktív része. Sopron,
1941, 30 1.
2. Über die Anwendbarkeit der radioaktiven Indikatormethode zur Bestimmnng der Oberflache fester Körper.
.Kolloid-Zeitschrift. Bd. 99. 1942, S. 147—157. •
KŰTHY SÁNDOR magántanár:
1. Németország háborús élelmezése és a német jegyrendszer. Erdélyi Gazda Naptára, 1942, 295—302. 1.
2. Trágyázás és minőségi termelés. Magyar Gazdák
Szemléje 47. évf., 1942, 2. f., 81—86. 1.
3. Hely ette síthetö-e a lótrágya a kertészek melegágyában. Köztelek 52. évf., 1942, 16. sz., 402—404. 1.
4. A mesterséges zsír. Természettudományi Közlöny
74. k., 1942, 5. sz., 129—137. 1.
5. Fedezi-e mészszükségletünket a táplálékunk? Természettudományi Közlöny 74. k., 1942, 6. sz., 180—183. 1.
6. A háborús Németország törekvései a vitaminhiánybetegségek megelőzésére. Természettudományi Közlöny 74.
k., 1942. 6. sz., 183—185. 1.
7. A német istállótrágya építési akció. Köztelek 52.
évf., 1942, 23. sz., 550—551. 1.
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8. A humusztrágyázás gyakorlati megoldása. Korszerű
mezőgazdasági ismerettár, 1942, 149—161. 1.
9. Az új német élelmiszer-adagok. Kárpátmedence II.
évf., 1942, 6. sz., 372—374. 1.
10. A háborús Németország zsírellátása. Magyar
Szemle 43. k., 1942, 1. sz., 9—16. 1.
11. Nem pénzkérdés a gondos trágyakezelés. Erdélyi
Gazda 71. évf., 1942, 7. sz., 319—320. 1.
12. A csipkebogyó, az új természetes C vitaminforrás.
Természettudományi Közlöny 74. k., 1942, 7. f., 204—
206. 1.
13. A fagyasztással való konzerválás jövője. Természettudományi Közlöny 74. k., 1942, 7. f., 214—216. 1.
14. Üj német népital. Természettudományi Közlöny
74. k., 1942, 7. f., 218—219. 1.
15. Kifizetődik-e a gondos trágyakezelés? Erdélyi
Gazda 71. évf., 1942, 8. sz.
Általános növénytani

intézet

GYŐRFFY ISTVÁN ny. r. tanár:
1. Stein Gusztáv. Erdély XXXVIII. évf., Kolozsvár,
1941, 9. sz., (339.) 137—138. 1.
2. Virágzik az almafa Kolozsvárott. Keleti Űjság,
Kolozsvár, 1941.. X. 18.
3. Campanula Cervicaria calycanthemiája, petaloidiája
•és pleiotaxiája Kolozsvár környékén. \Calycanthemie,
Petaloidie und Pleiotaxie von Campanula Cervicaria L.
aus der Umgebung von Kolozsvár] Erdélyi Múzeum
XLVI. k., 1941, 3—4. f., Üj folyam XII., Kolozsvár, 1941,
.335—337. 1. Németül 338—550. 1.
4. Emlékezés Páter Pius Titiusra, a tengerkutató aradi
•magyar minoritára. (Ugrón István titkos tanácsos az Erdélyi
Múzeum Egyesületnek ajándékozta Páter Pius nagyértékű
.moszatgyűjteményét.) Keleti Újság, Kolozsvár, 1941. XII. 7.
5. Kinyílott aL első marti lapu-virág. Keleti Újság,
Kolozsvár, 1942. III. 4.
6. A kolozsvári tavasz első lila színű hírnökei. Keleti
Űjság, Kolozsvár, 1942. III. 29.
7. Egyetemünk legszomorúbb napja. (1919. V. 12.)
Keleti Újság, Kolozsvár, 1942. V. 12.
8. Ki tud Vágner Lajos arcképéről? Kárpáti Hiradó,
Ungvár, 1942. VI. 6.
9. Literatura Cryptogamiarum. Pars. VI. (1931.) Fólia
Cryptogamica 5-us num. vol. II., 1939. Kolozsvár, 1942.
•col. 497—558.
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10. Az őszi kikirics tavaszi virágzásának magyarázata,
Scripta Botanica Musei Transilvanici, Num. 1—4., Mart,
1942, Kolozsvár, p. 53—57.
11. Egy nagynevű Tátrakutató halálára. (Elhunyt Geh,
Reg. Rat. Prof. Dr. Ferdinánd Pax, breslaui nyug. botanicus professzor.) Magyar Hirlap, Bratislava-Pozsony, 1942,.
VI. 6. »Professor Dr. Ferdinánd Pax zum Gedanken«
címen átvette a Karpathen Post, Kásmark, 20. VI. 1942,
Szerkesztette a Fólia Cryptogamica II. kötet 5. számát.
(Megjelent Kolozsvárott, 1942. VI. 25.-én col. 267—558,.
1 műlappal.)
Dr. DÓMJÁN ANNA tudományos ösztöndíjas:
1. Adatok a Duna-Tisza köze és a Tisza-Körös ^vízigomba* vegetációja ismeretéhez. (Tényésztési
kísérletek
a Pythium De Baryanum-mal.) I—VII. szövegk. ábrán 87
eredeti rajzzal. — Fólia Cryptogamica 5-us num. II. vol,
1939, Kolozsvár, 1942. VI. 25. 459—484. 1.
Ásvány

és

kőzettani

intézet

Vitéz LENGYEL ENDRE c. ny. rk. tanár:
1. A magyar Himalája. Földtani Értesítő, 1941, 3. sz.,,
1—10. 1. Kl.-ban is.
2. Barangolás a hazatért Avashegységben. Földtani
Értesítő, 1942, 1. sz., 1—9. 1. Kl.-ban is.
Dr. IMRE JÓZSEF tanársegéd:
1. Litke és Nógrádszakái környékének eruptív kőzetei,
Acta Scientiarum Mathematicarum et Naturalium t. 2,
Kolozsvár, 1941, 1—24. 1.
Barlangkutató

és t a l a j b i o l ó g i a i

intézet

CHAPPUIS PÉTER ALFRÉD intézeti aligazgató:
1. Die Harpacticiden des Grundwassers des unteren
Maintales. Archív für Hydrobiologie, Bd. XXXVI, 1940, S.
286—305. (50 szövegközti ábrával.)
2. Croisiere du Bougainville aux iles australes jrancaises, X. Copepodes Harpacticoides. Mem. du Museum.
Paris n. s. XIV, 1940, p. 297—306. (34 szövegközti ábrával.)
Elméleti fizikai

intézet

GOMBÁS PÁL ny. r. tanár:
1. Über eine vereinfachte Formulierung der Besetzungsvorschrift der Quantenzustánde von Atomén und deren
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Anivendung zur Bestimmung der Atomterme. Zeitschrift
für Physik Bd. 118. Berlin, 1941, H. 3—4. S. 164—180.
2. A kvantumállapotok betöltési elvének statisztikai
megfogalmazása alkáli atomok esetében és 'ennek alkalmazása az alkáli termék meghatározására. A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Természettudományi
Értesítője LX. évf., 1941, 373—389.
3. Galilei élete és munkássága. Olasz Szemle I. évf.,
1942, 3. sz., 402—409. 1.
KOZMA BÉLA tanársegéd:
1. Berechnung mebrerer Terme der Na- und K-Atomé
und des Grundtermes der Al-f- und Al-\—j- Ionén. (Kónya
Alberttel.) Zeitschrift für Physik Bd. 118. Berlin 1941,
H. 3—4., S. 153—163.
Dr. KÓNYA ALBERT tanársegéd:
1. A kálium-atom egyes termfeinek elméleti meghatározása. Matematikai és Természettudományi Értesítő LX.
évf., 1941, 390—412. 1.
2. Berechnung mehrerer Terme der Na- und K-Atomé
un des Grundtermes der Al-\- und Al-J—)- Ionén. (Kozma
Bélával.) Zeitschrift für Physik Bd. 118, Berlin 1941, H.
3—4. S. 153—163.
Embertani

intézet

MALÁN MIHÁLY ny. rk. tanár:
1. X. századbeli magyarok csontmaradványainak embertani vizsgálata. [Daten zur Anthrop. des Ungartums
irn X. Jh.] Fólia Archeologica t. III—IV. 1941, 193—
206. 1. Kl.-ban is.
2. A szláv veszedelem. Hitel VII. évf., Kolozsvár, 1942,
5. sz., 14 1. Kl.-ban is.
3. A hadikfalvai székelyek szem- és hajszíne. A Cél,
1942, 12 1. Kl.-ban is.
Fajbiológiai

és ö r ö k l é s t a n i

intézet

CSIK LAJOS ny. rk. tanár:
1. A változékonyság és az öröklékenység. (Variabilitát
und Erblichkeit.) A növény és élete I. k., 1941, 66—114. 1.
2. Mennyiségi különbségek a Drosophila melanogaster
vadtípusának és »ebony« mutatiójának dehidrogenáze enzim
rendszere között. [Quantitative difference betwen the dehydrogenase enzyme systems óf wild type and »ebony«
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pupae of Drosophila melanogaster.] (Dr. Wolsky Sándorral.) A Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái XIV. k.,
Tihany, 1942, 465—469. 1.
3. Faji tulajdonságaink és az öröklés. [Rasse und
Vererbung.] Űj magyar nevelés c. könyvben. 1942. 23—38.1.
Dr. FÁBIÁN GYULA tanársegéd:
1. Szabadban fogott mutáns Drosophila. [Mutation in
einer freilebenden Drosophila melanogaster-Population.]
A Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái XIV. k., Tihany,
1942, 269—276. 1,
Földrajzi

intézet

PRINZ GYULA ny. r. tanár:
1. Ősi hegyszerkezet kihatásai a mai domborzatra.
Földrajzi Közlemények LXIX. k., 1941, 4. f., 246—253. 1.
2. A Bolor. Magyar Kir. Földtani Intézet Évkönyve
XXXV. k„ 1941, 6. f., 1—262. 1.
3. Magyarország földrajza. 1942, 212. 1.
Földtani

intézet

BALOGH ERNŐ ny. r. tanár:
1. Ősemberi maradványok a bánsági hegyvidék két
barlangjából. [Restes de. l'homme fosil dans deux grottes
de la contrée montagneuse de Bánság.] Közlemények az
Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából II. k.,
Kolozsvár, 1942, 1. sz., 3—14.
FERENCZI ISTVÁN magántanár:
1. Az alsóközponti »olaj előfordulásiról.
Nemzedék, 1941, XII. 4.
Geometriai

Szegedi Űj

intézet

SZŐKEFALVI NAGY GYULA ny. r. tanár:
1. Dieudonné egyik tételéről. [Über eine Satz von J.
Dieudonné.] Matematikai és Természettudományi Értesítő
LX. k., 1941, 700—716. 1.
KLUG LIPÓT nyug. ny. r. tanár:
1. Éleivel gömböt érintő tatraéder. Matematikai és
Természettudományi Értesítő LXI. k., I. r., 1942, 13 1.
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VARGA OTTÓ intézeti tanár:
1. Az invariáns differenciál megállapítása a Finslerféle terekben. (Bestimmung des invarianten Differenciales
in Finsler-schen Ráumen.) Matematikai és Fizikai lapok
48. k., 1941, 423—435. 1.
2. Zur Herleitung des invarianten Differentials in Finsler-schen Ráumen. Monatshefte für Mathematik und Physik
Bd. 50 1942, S. 1—11.
3. Zur Differentialgeometrie der Hyperfláchen in Finsler-schen Ráumen. Deutsche Mathematik Bd. 6, 1942, S.
192—212.
Kísérleti fizikai

intézet

G Y U L A I ZOLTÁN ny. r. tanár:
1. A hit eredete. Keresztény Magvető LXXIII. Kolozsvár, 1941, 6 f., 235—245. 1. Kl.-ban is.
2. Mit kiván a nemzet az egyetemi ifjúságtól. Pásztortűz XXVIII. évf., Kolozsvár 1942, 1. sz., 3. 1. Kl.ban is.
3. Hit, vallás, egyház. Keresztény Magvető LXXIV.
Kolozsvár, 1942, 1 f., 1—12. 1. Kl.-ban is.
4. Egyház és állam. Keresztény Magvető LXXIV.
Kolozsvár, 1942, 2. f., 59—69. 1. Kl.-ban is.
Növényrendszertani

intézet

berei SOÓ REZSŐ ny. r. tanár:
1. Magyarország növényvilága. A Növény és Élete,
1941, 282—311. 1., 2 térképpel és 10 képpel. Kl.-ban is.
2. Grundzüge zur Pflanzengeographie Ungarns. Földrajzi Közlemények. Internationale Ausgabe. 1941, 51—80. 1.
1 térképpel. Kl.-ban is.
3. A magyar (pannóniai) flóratartomány növényszövetkezeteinek áttekintése. Magyar Biológiai Kutató Intézet
Munkái XIII. k., Tihany 1941, 498—511. 1. Kl.-ban is.
4. A növények életmódja. A Növény és Élete I. 1941,
321—348. 1. 8 ábrával. Kl.-ban is.
'
5. A növények társasélete. A Növény és Élete. I. 1941,
349—373. 1. 20 képpel és 1 színes térképpel. Kl.-ban is.
6. Növény szövetkezetek Sopron környékéről. (Pflanzengesellschaften aus der Umgebung von Sopron.) Acta Geobotanica Hungarica IV. k., Kolozsvár, 1941, 3—34. 1.
7. Változások a magyar flóra edényes növényeinek
nomenklatúrájában. II. [Zur Nomenklatur der Gefáss-
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Zpflanzen der Ungarischen Flóra. II.] Acta Geobotanica
Hungarica IV. k., Kolozsvár 1941, 183—194. 1. Kl.-ban is.
8. Pótlékok nyírségi és tiszántúli flórakutatásunk eredményeihez. III. Botanikai Közlemények XXX. k., 1942,
45—56. 1. Kl.-ban is.
9. Kritikai megjegyzések és újabb adatok a Székelyföld flórájához. [Kritische Bemerkungen und neue Angaben
zur Flóra des Seklerlandes (Ostsiebenbürgen)]. Scripta
Musei Botanici Transsilvanici I. k., 1942, 38—52. 1. Kl.ban is.
10. Növényzet. Prinz Gyula: Erdély c. munkájában,
1941, 14—18. 1.
11. A Kolozsvári Egyetemi Kert és Múzeum. Kolozsvár, 1942, 10. 1., 16 képpel, 1 térképpel.
12. A magyar novényföldrajz és flórakutatás utóbbi
évtizedei. Botanikai Közlemények XXIX. k., 1942, 9—23.
1. 2 térképpel. Kl.-ban is.
13. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a magyar botanika. Scripta Botanica Musei Transsilvanici I. k., Kolozsvár, 1942, 3—7. 1., 6 térképpel. Kl.-ban is.
14. A kolozsvári Ferenc J ózsef-Tudomány egyetem
Rendszeres Növénytani Intézete, Botanikus ^Kertje és Múzeuma, valamint az Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytára
1941-ben. Scripta Musei Botanici Transsilvanici I. Kolozsvár 1942, 65—76. 1. Kl.-ban is.
15. Közös munkában közreműködik: Nyárády E.
Gyula: Kolozsvár és környékének flóráfa, c. eddig megjelenti. 2. és 3. füzetekben.
JÁVORKA SÁNDOR c. ny. r. tanár:
1. Kutatóidon "Albániában. Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 73. k., 1941, 3. sz., 126—137. 1.
Kl.-ban is.
2. Vadon termő gyógynövényeink hazai elterjedése.
Herba 1941—1942, II. évf., 5., 6., 7., 8., 10. sz. és III,
évf., 4. sz. összesen 13. 1.
3. Magyar természettudósok a Balkánon. Láthatár,
kisebbségi kulturszemle, X. évf., 1942. 4. sz., 75—76. 1.
4. Tájékoztató a visszatért országrészek növényzetéről.
Pótlék a »Magyar Flóra kis határozója« 1937-ben megjelent második kiadásához. 1942, 1—7. 1.
5. b. Soó Rezső: A Székelyföld flóráfának munkálatai.
Prodromus florae terrae Siculorum. (Ismertetés.) Botanikai
Közlemények 39. k., 1942, 1—2. f., 106—107. 1.
6. Nyárády E. Gyula: Kolozsvár és környékének flóráfa. (Ismertetés.) Botanikai Közlemények 39. k., 1942,
1—2. f., 106—108. 1.
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Dr. HARGITAI ZOLTÁN tanársegéd:
1. Adatok Háromszék vármegye növényzetéhez. Beitrage zur Flóra des Kom. Háromszék. Scripta Bot. Mus.
Transs. I. 1942, 58—64. 1.
2. Nagykőrös növényvilága. III. Mikroklíma vizsgálatok a nagykörösi Nagyerdőben. —• Mikroklimatische Unter.suchungen im Walde Nagyerdő bei Nagykőrös. Acta Geobot. Hung. IV. 1942, 197—242. 1. (26 ábrával.)
3. A mogyoróstetői forrásláp. Vegetation eines Quellmoores im Sátor-gebirge. Acta Geobot. Hung. IV. 1942,
267—282. 1. (5 képpel.)
4. Adatok Alparét környéke növényzetének ismeretéhez. Beitráge zur Kenntnis der Vegetation der Umgebung
.von Alparét. Scripta Bot. Mus. Transs. I. 1942, 86—93. 1.
Dr. BALÁZS FERENC tanársegéd:
1. Vegetációtanuhnányok a Meszes-hegységben. •—
Vegetationsstudien im Meszes-Gebirge. Acta Geobot. Hung.
IV. 1941, 119—182. 1. (3 térképpel.)
NYARADY ANTAL gyakornok:
1. A Brázai-havasok flórájáról és növényzetéről. De
la flore et la vegetation des Montagnes de Bráza. Acta
Geobot. Hung. IV. 1941, 243—266. 1. (9 képpel.)
FELFÖLDY LAJOS' gyakornok:
1. A debreceni Nagyerdő epiphyta vegetációja. •—
Epiphytenvegetation des Waldes Nagyerdő bei Debrecen.
Acta Geobot. Hung. IV. 1941, 35—73. 1. (15 ábrával.)
2. A városi levegő hatása az epyphyton-zuzmóvegetációra Debrecenben. Der Einfluss der Stadtluít auf die Epyphyton-Flechtenvegetation in Debrecen. Acta Geobotanica
Hungarica IV. k., 1942, 332. 1. (2 ábrával és 6 térképpel.)
Szerves kémiai

intézet

VARGHA LÁSZLÓ ny. rk. tanár:
1. A phenylhydrazin néhány új származékáról. A
Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkáiból XIV. k., Tihany, 1942.
2. Untersuchungen über künstliche V/irkstoffe, I. Mitteil: Eine neue Synthese von symmetrischen Dialkyl-diarylaethylen-Verbindungen. Berichte der Deutschen Chemischen
Gesellschaft Bd. 75, 794 (1942).
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Szervetlen

és a n a l i t i k a i

kémiai

intézet

HAJDÚ IMRE tanársegéd:
1. A szén és hidrogén egyensúlya magas hőmérsékleten.
Kolozsvár, 1942, 14 1.
KÁLMÁN LÁSZLÓ gyakornok:
1. A metilalkohol katalitikus bomlása. Kolozsvár 1942,.
14 1.
DEÁK ZOLTÁN:
1. Az ezüstoxid és szénmonoxid reakciójának vizsgálata. A szénmonoxid meghatározása. Kolozsvár, 1942, 11. 1.

5.
A közgazdaságtudományi karon:
KOVRIG BÉLA ny. r. tanár:
1. Embersors a szovjetéletben. 1941. I. 124 oldal.
2. Széchenyi szelleme. Hitel 1940—41. évf., Kolozsvár, 1941, 3—.4. sz.
3. Vezetők és vezetettek. Üj Élet, dec. sz.
4. Erkölcsi forradalom. Üj Rend, 1942. jan. sz.
LUCKHAUB GYULA ny. r. tanár:
1. A kamatláb közelítő meghatározása segédeszközök
nélkül. Magyar Biztosítástudományi Szemle XI. évf., 1941,
12. sz., 242—253. 1. Kl.-ban is.
2. Megjegyzések a Baily-formulához. Magyar Biztosítástudományi Szemle XII. évf., 3. sz., 54—55. 1.
Dr. SÖVÉNYHÁZY FERENC ny. r. tanár:
1. Jogalkotás és gazdasági élet. Gazdasági Jog 1941.
nov., dec. sz., 521—534. és 577—586. 1. Kl.-ban is.
2. A hites könyvvizsgálat fejlődése és jövője. A Hites
Könyvvizsgáló, 1941. dec. sz. 276—279. 1. Kl.-ban is.
RUZITSKA BÉLA nyug. ny. r. tanár, meghívott előadó:
Kémia és Technológia. II. rész. Kémiai-Technológia.
(Egyetemi hallgatók számára.) Kolozsvár, 1942. 145 1.
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Dr. OBERDING JÓZSEF intézeti tanár:
1. A székely népfelesleg elhelyezése. Erdélyi Tudósító
XX. évf., Kolozsvár, 1941, 11. sz.
2. Szövetkezeti mozgalmunk a felszabadult Erdélyben.
Magyar Konzum I. évf., 10. sz. Kolozsvár, 1941.
3. Az erdélyi magyarság mezőgazdasága és mezőgazdasági szervezetei 'a román uralom alatt. Kisebbségi Körlevél VI. évf., Pécs, 1942, 1. sz., 16—30. oldal.
4. Das Ungartum des Buchenlandes. »Ungarn«. 1942.
jan. sz. 35—48. 1.
5. Erdély birtokviszonyai és a román földreform.
Magyar Szemle XLII. k., 1942, 5. (177) sz., 236—243. 1.

VII.

Az egyetemi tanárok, magántanárok és a
tudományos segédszemélyzet tudományos
előadásai az egyetemi előadásokon kívül
1.
A jog- és államtudományi karon
.BUZA LÁSZLÓ ny. r. tanár:
1. A deliktum fogalma a nemzetközi jogban. A VI.
Büntetőjogi Továbbképző Tanfolyamon Budapesten, 1942.
III. 19.
HELLER ERIK ny. r. tanár:
í. A büntetőjog és a nagyközönség. Szabadegyetemi
előadás Kolozsvárott, 1942. IV. 23.
2. Megtorlás, prevenció, korszellem. A Magyar Jogászegylet Büntetőjogi Szakosztályában Budapesten, 1942. V. 4.
3. Magyar büntetőjog. A Szociális Testvérek által rendezett szociális tanfolyamon Kolozsvárott, 1942. január—
április hóban.
TŰRY SÁNDOR KORNÉL ny. r. tanár:
1. A biztosítás gazdasági és kulturális felentősége. A
biztosítási napon tartott előadás Kolozsvárott, 1941. XI. 6.
2. A jogegységesítés befejezése, különös 'tekintettel
annak jogforrástani vonatkozásaira. A Kolozsváron működő
bíróságok felkeresésére a magyar mogánjognak a keleti
és erdélyi országrészre kiterjesztésével kapcsolatos főbb
kérdések tárgyában rendezett előadássorozat keretében Kolozsvárott, 1942. III. 11.
CSEKEY ISTVÁN ny. r. tanár:
1. Gróf Teleki Pál emlékének megörökítése. Napirend
előtti felszólalás Kolozsvár törvényhatósági bizottságának
közgyűlésében 1941. X. 30.
2. Északi rokonaink. Az Unitárius Nők Szövetségében
Kolozsvárott, 1941. XI. 5.
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3. Werbőczy és a magyar alkotmányjog. A Jog- és
Államtudományi Kar Werbőczy halálának 400 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyén Kolozsvárott, 1941.
XI. 21.
4. A négyszázéves Werbőczy. Az Országos Nemzeti
Klubban Budapesten, 1942. I. 28.
5. Észtország szabadságünnepe. Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének sajtóbizottsági összejövetelén' Kolozsvárt, 1942. II. 24.
6. A magyar alkotmány Trianon után. A Kolozsvár
Belvárosi Református Egyházközség Férfiszövetségében
Kolozsvárott, 1942. III. 16.
BÁLÁS P. ELEMÉR ny. r. tanár:
1. A kiskorúak és gondnokoltak büntetőjogi védelme.
A m. kir. belügyminiszter által a gyámhatósági tisztviselők
részére rendezett közigazgatási továbbképző tanfolyamon
Budapesten, 1941. XI. 18.
2. Werbőczy, a modern ember. A kolozsvári m. kir.
Ferenc József-Tudományegyetem Jog- és Államtudományi
Karának Werbőczy halála 400 éves évfordulóia alkalmából
rendezett ünnepélyén Kolozsvárott, 1941. XÍ. 21.
3. A Széchenyi—Kossuth ellentét hírlapi vitájuk tükrében. A m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem Tanácsának és ifjúságának Széchenyi-emlékünnepélyén, a legnagyobb magyar születésének 150 éves fordulója alkalmából
Kolozsvárott, 1941. XII. 14.
4. Szerzői jog. A Kolozsváron működő bíróságok felkérésére a magyar magánjognak a keleti és erdélyi országrészre kiterjesztésével kapcsolatos főbb kérdések tárgyában
rendezett előadássorozat keretében Kolozsvárott, 1942.
IV. 22.
5. A személyiségi jog az líj olasz polgári törvénykönyvben. A Magyar Jogászegylet magánjogi szakosztályán Budapesten, 1942, V. 22.
6. A mellékbüntetések reformja. A Magyar Jogászegylet büntetőjogi szakosztályán Budapesten, 1942. V. 23.
SZÉKELY ISTVÁN ny. r. tanár:
1. Házassági vagyonfogunk rendszere. A Kolozsváron
működő bíróságok felkérésére a magyar magánjognak a
keleti és erdélyi országrészre kiterjesztésével kapcsolatos
főbb kérdések tárgyában rendezett előadássorozat keretében Kolozsvárott, 1942. IV. 15.
OTTLIK LÁSZLÓ ny. r. tanár:
1. A nemzet egyénisége. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1942. II. 5.

132
2. A magyar nemzetiségi politika. Az Erdélyi Körben
Kolozsvárott, 1942. II. 23.
3. A magyar jellem. A Kolozsvári Magyar Diákok
Szövetségében, 1942. V. 23.
Ifj. BOÉR ELEK ny. rk. tanár:
1. Csonka-Magyarország pénz és hitelügyi fejlődése.
Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1941, XI. 11.
MARTONYI JÁNOS ny. rk. tanár:
1. A korszerű közigazgatás. Az Egyetemi és Főiskolai
Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálatának munkatáboraiban Kékesen és Dellőapátin (Szolnok-Doboka vra.),
1941. VIII. 26.
2. Az egyetem és a közigazgatás munkája Erdélyben.
A Magyar Közigazgatástudományi Intézetben Budapesten,
1941. XII. 1.
3. A visszatért Kolozsvár egyetemi, tudományos Jér
művészeti élete. A Collegium Hungaricum Szövetségben
Budapesten, 1941. XII. 1.
4. Állampolgári jogok és kötelességek Magyarországon,
A kolozsvári munkásfőiskolán, 1942. II. 27. és III. 27.
5. Közigazgatásunk és a nemzet jövője. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1942. III. 19.
6. A közigazgatás megjavítása. Az Erdélyi Körben.
Kolozsvárott, 1942. III. 23.
BÓNIS GYÖRGY ny. rk. tanár:
'
1. Törvény és szokás a Hármaskönyvben. A m. kir,
Ferenc József-Tudományegyetem Jog- és Állaztudományi
Karának Werbőczy-ünnepélyén Kolozsvárott, 1941. XI. 21.
2. Székely ősiség. A Magyar Jogászegylet jogtörténeti
szakosztályában Budapesten, 1942. V. 2.
BÍRÓ BALÁZS magántanár:
1. A jogrend bírói védelmének magyar rendszere. A
Magyar Bírói és Ügyészi Egyesület közgyűlésén Budapesten,
1941. XI. 16.
2. A_ szociális jogvédelem. A szociálpolitikai intézet
szociális iskolájában Budapesten, az 1941/42. I—II. félévben, első és második féléveseknek heti két-két óra.
3. A szociális jogvédelem szemináriuma. A szociálpolitikai intézet szociális iskolájában Budapesten, az 1941/42,
I—II. félévben, első és második féléveseknek heti két-két
óra.
4. A munka jogi szabályozása. A szociálpolitikai intézet munkásakadémiáján Budapesten, 1942. I. és II. tagozatnak, két—két óra.
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5. A szociális jogvédelem. A szociálpolitikai intézet
munkásakadémiáján Budapesten, 1942. I—II. tagozatnak
4—4 óra.
PAPP ANTAL magántanár:
1. Gróf Teleki Pál emlékezete. A Piarista Diákszövetség közgyűlésén Budapesten, 1942. III. 25.
GOLTNER DÉNES magántanár:
1. A gyermek mint tanú a modern fogszolgáltatásban.
A Magyar Jogászegylet perjogi és igazságügyi szervezeti
szakosztályában, 1941. XI. 29.
2. Gazdaságszervezés — közellátásbiztosítás. A Magyar Jogmívesek Társaságában Budapesten, 1942. II. 9.
KELEMEN LÁSZLÓ magántanár:
1. Tévedés az értékben. A Pestvidéki Ügyvédi Kamarában Újpesten, 1941. XI. 25.
VERESS GÁBOR magántanár:
1. Erdély közlekedési problémái. Az Erdélyi Férfiak
Egyesületében Budapesten, 1942. III. 10.
2.

Az orvostudományi karon
A)

Intézetek

B o n c t a n i és t á j b o n c t a n i

intézet

MIHÁLIK PÉTER ny. rk. tanár:
1. Idegrostok növekedése szövettenyészetekben. Kolozsvári Életbúvárok Körében Kolozsvárott, 1942. I. 23.
2. Adatok a veseműtétek anatómiájához. A Ferenc
József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. III. 5.
Élettani

intézet

LUDÁNY GYÖRGY ny. rk. tanár:
1. A léj), mint vérdepot. Orvosi továbbképző előadás
Kolozsvárott, 1942. V.
2. A vitaminok szerepe a táplálkozásban. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1941. X. 30.
Kórbonctani intézet
HARANGHY LÁSZLÓ ny. r. tanár:
1. A reticuloendothelialis rendszer patológiája. Orvosi
továbbképző előadás Kolozsvárott, 1942. V. 28.
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Közegészségtani

intézet

Dr. KNEFFEL PÁL tanársegéd:
1. Vizsgálatok a pedicidosis járványtanával kapcsolatban. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos szakülésén Kolozsvárott, 1941. XII. 11.
2. Első segélynyújtás. Légoltalmi Liga élőadásán Kolozsvárott, (I. tanfolyam), 1942. VI.
3. Első segélynyújtás. Légoltalmi Liga előadásán Kolozsvárott, (II. tanfolyam), 1942. VII.
4. Fertőző betegségek. Iskolánkívüli Népművelési Bizottság előadásán Kolozsvárott, 1942. I. 20.
GRESZNÉ CZIMMER ANNA dr. tanársegéd:
1. Növényi festékek az anyagforgalomban. Ferenc
József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén
Kolozsvárott, 1942. I. 29.
2. Sejtlégzés a barázdálódás alatt. Kolozsvári Életbúvárok Körében Kolozsvárott, 1942. V. 30.
Orvosi vegytani

intézet

ZATHURECZKY ZSIGMOND LÁSZLÓ tanársegéd:
í. Mikor lesz családunk táplálkozása vitamindús. Munkásfőiskolai előadás Kolozsvárott, 1942. XII. 12.
S z ö v e t - és f e j l ő d é s t a n i

intézet

KROMPECHER ISTVÁN ny. rk. tanár:
1. Az embryonális szövetkialakulás biologiája és a
postembryonális kísérleti szövetki alakit ás eddigi eredményei. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának
tudományos ülésén Kolozsvárott, 1941. XI. 3.
2. Az ember fejlődésének korai mozzanatai. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1941. XII. 11.
3. A magyar középosztály öröklési értékei. Magyar
Psychológiai Társaságban Budapesten, 1942. II. 23. és a
Kolozsvári Életbúvárok Körében Kolozsvárott, 1942. V. 20.
B)

Klinikák

Belgyógyászati

klinika

Vitéz H A Y N A L IMRE ny. r. tanár:
1. Az ember vérkeringése egészségben-betegségben.
Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1941. X. 7.
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2. Tapasztalatok szívbetegségeknél a vérkeringés tehermentesítése céljából végzett pajzsmirigykiírtások terén.
Budapesti királyi orvosegyesületben Budapesten, 1942. V. 8.
3. A pajzsmirigykiírtás tehermentesítő hatása szívbetegek keringési rendszerére. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott,
1942. V. 28.
4. Az anaemiák osztályozása és kezelése. Orvosi továbbképző előadás Kolozsvárott, 1942. V. 30.
Dr. LÁNG ISTVÁN adjunktus:
1. Banti-kór operált két esete. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. V. 28.
Dr. VÁRADY GÁBOR tanársegéd:
1. Lebenydislocatio légmellkezelés kapcsán. A Ferenc
József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén
Kolozsvárott, 1942. V. 28.
Belgyógyászati

diagnosztikai

klinika

Vitéz Kibédi VARGA LAJOS ny. r. tanár:
1. Másodlagos Addisonkór. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott,
1941. XI. 18.
2. A vérvizsgálatok jelentősége a betegségek jelismerésében. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1942. IV. 15.
3. A hormonok belgyógyászati jelentősége. Balatonfüreden, 1942. V. 17.
Dr. ARMENTANO LAJOS magántanár:
1. Ascorbinsavoxydase és neutrális sóhatás. A Ferenc
József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén
Kolozsvárott, 1941. XII. 15.
2. K-vitamin próba a májműködés ellenőrzésére. A
Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos
ülésén Kolozsvárott, 1942. II. 28.
3. Az operált ulcusos betegek sorsa. Magyar Belorvosok Egyesületének nagygyűlésén Budapesten, 1942. VI. 9.
Dr. CHARMANT PÁL főorvos:
1. A csigolyaközi porckorong kóroktani szerepe egy
eset kapcsán. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi
karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1941. XII. 11.
2. Erdély természetes gyógy tényezői. O. M. L H. tanfolyamán Kolozsvárott, 1942. III. 16.
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3. Az idegek és izmok megbetegedésének fürdőkezelése. Budapesti orvosi kar Balneologiai továbbképző tanfolyamán Budapesten, 1942. IV. 22.
4. Adatok a CO- gázfürdők élettani hatásához. Országos Balneologiai Egyesület kongresszusán Budapesten, 1942.
V. 2.
Dr. J Ö N A ' I S T V Á N tanársegéd:
1. Gyomor-, bélsipoly érdekes esete. A Ferenc Józseftudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1941. XI. 20. (Irta dr. Armentano Lajossal.)
Bőrgyógyászati

klinika

i

Vitéz BERDE KÁROLY ny. r. tanár:
1. Gyógyíthatók-e a bőrbetegségek az idegrendszer
felöl? »Tóth Lajos emlékelőadás« a pécsi egyetem Tudományos Szövetségében Pécsett, 1942. II. 9.
2. Elvek és módszerek a syphilises beteg gyógykezelésében. Az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottságának
előadásán Kassán, 1942. V. 8.
3. Divat és bőr (népszerű). Kolozsvári Református
Nőszövetség előadásán Kolozsvárott, 1942. III.
Dr. DARABOS LÁSZLÓ adjunktus:
1. Tapasztalataink a gerinctáf Röntgensugárzásával
bőrbetegeken elért gyógy eredményeinkről. Magyar Dermatológiai Társulatban Budapesten, 1941. X. 4.
2. A neuro-dermatotherápia értékéről. A Ferenc Józseftudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. III. 5.
3. A Gröer-reactio ingadozása bőr- és nemibetegeken.
Magyar Dermatológiai Társulatban Budapesten, 1942.
VI. 13.
Dr. NAGY JÓZSEF tanársegéd:
1. Vizsgálataink az aritrax gyógyítása és gyógyulása
felöl. Magyar Dermatológiai Társulatban Budapesten, 1941.
X. 3. és a Ferenc József-tudomány egyetem Orvosi karának
tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. IV. 15.
2. Sulfonamid-álló kankós betegeken végzett gógykisérleteink. Magyar Dermatológiai Társulatban Budapesten,
1942. VI. 13.
Dr. VERESS FERENC tanársegéd:
1. Tapasztalataink a börtuberculosisok
Neuber-féle
kezeléséről. Magyar Dermatológiai Társulatban Budapesten, 1942. VI. 13.
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Fül-, o r r - , g é g e g y ó g y á s z a t i

klinika

Kissolymosi G Y E R G Y A Y ÁRPÁD ny. r. tanár:
1. A beszéd- és énekhang zavarai. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1942. II. 10.
2. Einheitliche Anásthesie der Nase und ihrer Nebenböblen, Adenoskopie. (Mit Demonstration an Kranken.)
A bécsi egyetem meghívására Wienben, 1942. VII. 15-én
•d. e. Unterberger 'professzor elnökletével, d. u. ugyanott
Wessely professzor elnökletével; Halléban 1942. VII. 19.;
a jénai egyetem meghívására Jénában 1942. VII. 21.;
Berlinben 1942. VII. 23.; a greifswaldi egyetem meghívására Greifswaldban1 1942. VII. 24.; Breslauban 1942.
VII. 28.
Gyermekklinika
MÓRITZ DÉNES ny. rk. tanár:
1. Gyermek és tuberculosis. Szabadegyetemi előadás
kolozsvárott, 1942. IV. 21.
2. ^í chemotberapia újabb eredményei a gyermekorvostanban. Orvosi továbbképző előadás Kolozsvárott, 1942.
V. 28.
Dr. TONK EMIL gyakornok:
1. Ectopia testis perinealis. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott,
1942. III. 26.
Dr. HEINRICH MIHÁLY gyakornok:
1. Gyógyult tbc. miliaris chronica 7 hónapos csecsemőn. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának
tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. III. 12.
I d e g - és

elmeklinika

KÖRNYEY ISTVÁN c. rk. tanár, főorvos:
1. Az agydaganatokról. Orvosi továbbképző előadás
Kolozsvárott, 1942. V. 27.
2. Az idegsebészet néhány időszerű kérdése. A Ferenc
József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén
Kolozsvárott, 1942. VI. 3.
Dr. LŐRINCZ LORÁND tanársegéd:
1. Sulfamidos polyneuritis (3 eset kapcsán). A Ferenc
József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén
Kolozsvárott, 1941. XI. 27.
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Orthopaed

kórház

Dr. KOLESZÁR LÁSZLÓ c. ny. r. tanár:
1. Űj módszer a helyretett veleszületett csípő ficam
rögzítésére. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1941. XII. 4.
2. Alacsony és magas termetű ember. Szabadegyetemi
előadás Kolozsvárott, 1942. II. 5.
3. A csipőizület orthopaediai betegségei és gyógyításuk. Orvosi továbbképző előadás Kolozsvárott, 1942. V. 29.
A..A fém Mg, illetve Mg-Mn-al elért gyógyeredményeim az izületi- és csonttuberculosis gyógyításában. A
Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos
ülésén Kolozsvárott, 1942. VI. 11.
5. Osteomyelitis chronica fistulosa tibiae csontinplantatiőval gyógyított esete. A Ferenc József-tudományegyetem
orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942.
VI. 11.
Dr. FAZAKAS JÁNOS tanársegéd:
1. Koleszár-féle spirálrugós portativ extensios készülék alkalmazása a combcsonttöréseknél. A Ferenc 0 Józseftudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. I. 29.
2. A könyökizület külső ficama. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. VI. 11.
3. Pes planus Hevesi-szer int operált esete. A Ferenc
József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. VI. 11.
Dr. FAZAKAS JÁNOSNÉ ERDÉLYI ERZSÉBET dr.
gyakornok:
1. Kétoldali syndaktilia operált esete. A Ferenc Józseftudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. II. 29.
2. Pes varus congenitalis operált esetei. A Ferenc
József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. VI. 11.
Sebészeti

klinika

KLIMKÓ DEZSŐ ny. r. tanár:
1. Néhány adat a tüdőtuberculosis sebészeti kezeléséhez. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi "karának
tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. II. 12.
2. A tetánusz problémáról. Szabadegyetemi e'lőadás
Kolozsvárott, 1942. III. 26.
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3. A mellkasi sebészet jelentősége a tüdőtuberculosis
szempontjából. Nagyváradi Orvosegyesületben Nagyváradon, 1942. II. 21.
4. A tüdőtuberculosis sebészeti kezeléséről. Budapesti
kir. orvosegyesületben Budapesten, 1942. IV. 24.
Dr. ITTZÉS JENŐ adjunktus:
1. Kienböck-féle betegség operált esete. A Ferenc
József-tudományegyetem orvosi tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. II. 13.
2. König-féle plasztika Sprengel-féle scapula alata esetében. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának
tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. II. 13.
Dr. K Ó T A Y PÁL tanársegéd:
1. Adatok az uretervégi cysták kérdéséhez. A Ferenc
József-tudományegvetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1941. IX. 27.
2. Jobboldali köves bydronephrosis, baloldali kettős
vese. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. II. 26.
Dr. PÁPAI ZOLTÁN tanársegéd:
í. A májon kívüli epeutak körüli nyirokmirigyek kóros
elváltozásai és azok sebészi jelentősége. A Ferenc Józseftudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1941. XI. 2.
Dr.. TURY LÁSZLÓ tanársegéd:
1. A. sebészeti klinikán használatos nyújtási eljárások
csonttöréseknél. (Bejelentett hozzászólás.) A Ferenc Józseftudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, Í942. I. 29.
2. Mindkét oldali felkarcsonttörés különleges ellátása.
(Bemutatás.) A Ferenc József-tudományegyetem orvosi
karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. II. 5.
3. Gerinctörések ellátása és ambulans kezelése. (Bemutatás.) A . Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. II. 5.
4. Medialis combnyaktörés szögezéssel kezelt esetei.
(Bemutatás.) A Ferenc József-tudományegy.etem orvosi karának ülésén Kolozsvárott, 1942. V. 7.
5. Bénulással társult gerinctörés reclinatióval gyógyult
esete. (Bemutatás.) A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. VI. 11.
Dr. SZÁVA JÁNOS gyakornok:
1. Célzó készülék combnyaktörés szögezéshez. (Bemutatás.) A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának
tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. V. 7.
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S e b é s z e t i m ű t é t t a n i és u r o l ó g i a i

klinika

Vitéz NOVAK ERNŐ ny. r. tanár:
1. Műtéti kockázat. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1941. XI.
2. Műtéti teherbírás. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott,
1942, II.
3. Golyva sebészete. Budapesti Királyi Orvosegyesületben Budapesten, 1942. IV.
" 4. Az öregkor sébészete. Balatonfüredi Orvoshéten
Balatonfüreden, 1942. V.
Szemészeti

klinika

Gherémy HORVÁTH BÉLA ny. r. tanár:
1. A modern hályogműtét. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott,
Í941. X. 23.
Dr. SZINEGH BÉLA tanársegéd:
1. Degeneratio corneae gramdosa 'nonfamiliarisról .egy
eset kapcsán. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi
karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1941, XI. 13.
2. Májkivonatok alkalmazása gümőkóros eredetű szembajok kórismézésében és gyógyításában. A Ferenc Józseftudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1942. V. 7.
Szülészeti

és n ő g y ó g y á s z a t i

klinika

Vitéz PÁLL GÁBOR ny. r. tanár:
1. Újabb irányelvek a harántfekvéses szülés vezetésében. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1941. XII. 18.
2. A patbologiás szülés fontosahb fejezetei. Orvosi
továbbképző előadás Kolozsvárott, 1942. V. 29.
Dr. G Y Ő R Y
1. Petefészek
tudományegyetem
lozsvárott, 1941.

GYÖRGY adjunktus:
eredetű hasüri vérzések. A Ferenc Józseforvosi karának tudományos ülésén KoXII. 4.

Dr. GYULAI JÓZSEF tanársegéd:
1. Megcsavarodott petefészek dermoid-tömlö 8 éves
gyermekben. E. M. E. Orvosi Szakosztályában Kolozsvárott,
1940. IV. 15.
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Dr. KESE GYÖRGY tanársegéd:
1. A női sexualhormonok mai állása és iherápiás alkalmazásuk. A Ferenc József-tudományegyetem orvosi karának tudományos ülésén Kolozsvárott, 1941. XI. 13.
3.
A bölcsészet-, nyelv- é s történettudományi karon
CSENGERY JÁNOS nyug. ny. r. tanár:
1. SophoMes Elektrája. Játszották a budapesti Nemzeti Színházban a színi növendékek, 1942. II. 7.
2. Hesiodos Theogoniája. A Kisfaludy-Társaságban
Budapesten, 1942. VI. 3.
MÉSZÖLY GEDEON ny. r. tanár:
1. Az ugorkori névadás lélektana. A M. Tud. Akadémián Budapesten, 1942. I. 12.
KRISTÓF GYÖRGY ny. r. tanár:
1. Hogyan kell olvasnia és .megítélnie az öntudatos
/magyarnak a mai irodalmat? Az Erdélyi Párt közművelődési szakosztályában Kolozsvárott, 1941. X. 21.
2. Fadrusz és Vörösmarty. Szabadegyetemi ' előadás
Kolozsvárott, 1941. XI. 26.
3. Kritika és irodalomtörténetírás Erdélyben 1919—40
között. A Magyar Irodalomtörténeti Társaságban Budapesten, 1941. XII. 13.
ZOLNAI BÉLA ny. r. tanár:
1. A janzenizmus kutatása Középeurópában. A M.
Tud. Akadémián Budapesten, 1942. II.
2. A biedermeier kor irodalma. A rádióban Budapesten, 1942. III.
VÁRKONYI HILDEBRAND ny. r. tanár:
1. Korszerű nevelés és lélektan. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1941. IX. 30.
ROSKA MÁRTON ny. r. Tanár:
1. A honfoglalás és Erdély. A Szellemi Együttműködés Szövetségében . Budapesten, 1942. II. 12.
2. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtára
gyűjteményeinek ismertetése. Az Iskolánkívüli Népművelés
Bizottságban Kolozsvárott, 1942. V. 6.
BÍRÓ VENCEL ny. r. tanár:
1. A Báthoryak kora. A kolozsvári Munkás-főiskola
tanrendje során Kolozsvárott, 1942. I. 23.
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KOSZÓ JÁNOS ny. r. tanár:
í. A felvilágosodáskori kidiúra és a porosz szellem
kialakulása. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1942,
II. 17.
2. Die Goethezeit und ivás sie unserer Schule heute
noch zu sagen hat. A Középiskolai Tanári Továbbképzőtanfolyamon Debrecenben, 1942. VIII. 4—7.
3. Űjabb módszerek a német nyelv tanításában. A
Középiskolai Tanári Továbbképző-tanfolyamon Debrecenben, 1942. VIII. 4—7.
4. Moderne Ungarische Literatur. Nyári Egyelemen
Debrecenben, 1942. VIII. 4—7.
TÓTH LÁSZLÓ ny. r. tanár:
1. Nagy magyar Balkán-kutatók. A Magyar Külügyi
Társaságban Budapesten, 1941, X. 6.
2. Ki és miért hamisította a Szilveszter-bidlát? A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságban Budapesten,
1941. X. 23.
3. Magyarország és a Balkán-politika a XIX. században. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1942. I. 29.
VÁRADY IMRE ny. r. tanár:
1. A fasizmus művelődési eszményei. A z Istituto Italiano di Cultura kolozsvári fiókja rendezésében Kolozsvávárott, 1941.
2. Az úf olasz irodalom. A Tisza István-tudományegyetemen Debrecenben, 1941. XII. 4.
3. Erdélyi utazók Olaszországban. A Budapesti Istituto Italiano di Cultura rendezésében Budapesten, 1941.
XII. 5.
4. ~Kolozsvári utazók Itália-szemlélete. Szabadegyetemi
előadás Kolozsvárott, 1941. XII. 16.
5. Tragikus vonások a 17. század kultúrájában. Istituto Italiano di Cultura kolozsvári fiókja »Gálilei« emlékünnepélyen Kolozsvárott, 1942. V. 1.
FELVINCZI T A K Á T S ZOLTÁN ny. r. tanár:
1. Kelet és nyugat a művészetben. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1941. XII. 4.
2. L'arte delle steppe. Istituto per il Medio ed Estremo
Oriente, Roma, 1942. V. 18.
GYÖRGY LAJOS ny. r. tanár:
1. Az erdélyi magyarság kultúrális élete a kisebbségi
sorsban. M. kir. Horthy Miklós-tudományegyetem Barátainak Egyesületében Szegeden, 1941. X. 6.
2. A magyar regény kezdetei. Szabadegyetemi előadás
Kolozsvárott, 1941. XI. 4.
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3. Az erdélyi katolikus sajtó a román uralom alatt.
A Hírnök sajtódélutánján Kolozsvárott, 1942. II. 12.
4. Elnöki székfoglaló. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Bölcsészeti Szakosztályában Kolozsvárott, 1942. III. 13.
KLEIN KÁROLY KURT ny. r. tanár:
1. A német nép múltja és jelene. A besztercei szász
gazdasági iskola keretében, 1941. XII. 27.
2. A német nép kultiírális fejlődése és 'a nemzeti szocializmus. Előadássorozat a Volksbund kolozsvári tagozatának keretében Kolozsvárott, 1942. I., II., III. havában.
3. Az erdélyi szászok története. Előadássorozat- a
Volksbund kolozsvári tagozatának keretében Kolozsvárott,
1942. IV., V. havában.
VÁCZY PÉTER ny. r. tanár:
1. Az ó-magyar műveltség. Szabadegyetemi előadás
Kolozsvárott, 1941. őszén.
2. Magyar nagyhatalom Mátyás korában. A Kolozsvári Munkásfőiskolában Kolozsvárott, 1942. I. ,16.
3. W. A. Mozart. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1942. IV. 9.
4. Több előadás a budapesti rádióban.
TAMÁS LAJOS ny. r. tanár:
1. A XV111. századi román reformáció történeléhez:
Eogarasi István. A M. Tud. Akadémia I. osztályában
Budapesten, 1942. III. 30. (Akadémiai székfoglaló.)
SZABÓ T. A T T I L A ny. rk. tanár:
1. Kalotaszeg települése. A református népfőiskolában
Kőrösfőn, 1942.
2. A románok újabbkori erdélyi betelepülése. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1942.
3. Kalotaszeg népiségtörténete. Az Ifjúsági Keresztyén Egyesületben Bánffyhunyadon, 1942. VI.
MARÓT KÁROLY c. ny. rk. tanár.
1. Herodotos és a görög próza kialakulása. A Philológiai Társaságban Budapesten, 1942. II. 18.
BARÁNSZKY JÓB LÁSZLÓ magántanár:
1. Torquato Tasso. A Balassi Bálint Irodalmi Társaságban Budapesten, 1941. XI. 11.
2. A mai esztétika. A Magyar Filozófiai 'Társaságban
Budapesten, .1942. III. 3.
3. Időszerűség és művészi érték. A Váci Piarista Diákszövetségben Budapesten, 1942. IV. 8.
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JAJCZAY JÁNOS magántanár:
1. Mai magyar egyházművészet. A wekerletelepi róm.
kat. leánykörben Budapest—Wekerletelepen, 1941. XI. 4.
2. A Budapest—Wekerletelepi templom freskói. A wekerletelepi róm. kat. egyházközség tanácsülésén Budapest—
Wekerletelepen, 1941. XII. 16.
3. Patkó Károly művészete. A Nemzeti Szalon művészeti egyesületében Budapesten, 1941. XI. 16. (Emlékkiállítás alkalmával.)
4. Üj magyar egyházmüvészet. A Nemzeti Szalon művészeti egyesületében Budapesten, 1942. III. 2. (Tárlatvezetés az Egyházművészeti kiállításon.)
5. Az Esztergomi Keresztény Múzeum Háti-képének
ikonográfiája. A Szent István Akadémia II. oszt. felolvasó
ülésén Budapesten, 1942. I. 30. (Székfoglaló értekezés.)
LÁSZLÓ GYULA magántanár:
1. Az avarok hitvilágáról. Az Országos Régészeti és
művészettörténeti Társulatban Budapesten, 1942. IV. 15.
2. A régészeti néprajz módszerei. A Néprajzi Társaságban Budapesten, 1942. V. 27.
3. A honfogloló magyarok műveltsége. A munkás szabadegyetemen Kolozsvárott, 1941, X.
BÁLINT ZOLTÁN adjunktus:
1. A pályaválasztás lélektani 'szempontból. A Piarista
Diákszövetségben Kolozsvárott, 1942. III. 6.
4.
A matematikai é s természettudományi karon
Állatrendszertani

intézet

HANKÓ BÉLA ny. r. tanár:
1, A magyar népdal állatvilága. A rádióban Budapesten, 1942. I. 25.
2. Az ősi magyar ló és mai alakjai. A Kolozsvári Életbúvárok Körében, 1941. XI. 17.
Á l t a l á n o s á l l a t t a n i és b i o l ó g i a i i n t é z e t
GELEI JÓZSEF ny. r. tanár:
1. A véglény-lüktető-hólyag működésének és ezüstafjitásának párhuzamossága. A Kolozsvári Életbúvárok Körében, 1941. XI. 22.
2. Feinstrukturen einzelliger Organismen. A Gastkommission für Auslandsprofessoren keretében, Münchenben,
1942. I. 24., Jenában 1942. I. 29. és Berlinben 1942. II. 3.-
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3. A myonema környezeti kapcsolódása és összehúzódása. A Kolozsvári Életbúvárok Körében, "1942. V. 20.
KOLOSVÁRY GÁBOR magántanár:
1. Fosszilis tengeri makkok Magyarországból. A Földtani Társulatban Budapesten, 1941. XII. 3.
ROTARIDES MIHÁLY magántanár:
1. Szakosztályunk megalakításának története. A Természettudományi Társulat állattani szakosztályának 50 éves
fennállását ünneplő 417. ülésen Budapesten, 1941. XII. 4.
2. A pleistocén puhatestű fauna értékelése. A Magyar
honi Földtani Társulat szakülésén Budapesten, 1942. IV. 1.
Általános élettani

intézet

JENDRASSIK LORÁND ny. r. tanár:
1. Az élőlény mozgásai. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1941. X. 21. és XII. 20.
2. A vörös vértestek fényelnyelése. A kolozsvári orvostudományi Kar nyilvánosülésén Kolozsvárott, 1941. XÍ. 13.
3. Acetylcholin és a természetes izominger. A Kolozsvári Életbúvárok Körében, 1941. XI. 18.
4. Egyszerűsített fénymérő phozphatmeghatározás életvegytani célokra. A Kolozsvári Életbúvárok Körében 1941.
XI. 18.
Dr. GELEI GÁBOR tanársegéd:
1. Acetylcholin és a természetes izominger. A Kolozsvári Életbúvárok Körében, 1941. XI. 18. (Jendrassik Loránd
professzorral közös előadás.)
Á l t a l á n o s és f i z i k a i k é m i a i

intézet

KUTHY SÁNDOR magántanár:
1. A humusztrágyázás gyakorlati megoldása. A II.
Gazdatiszt továbbképző tanfolyamon Budapesten, 1942.
II. 12.
Á s v á n y és k ő z e t t a n i

intézet

SZENTPÉTERY ZSIGMOND ny. r. tanár:
1. Az emberiség pár fontosabb ásványi anyaga. Rektori
székfoglaló előadás Egyetemünk megnyitó ünnepi közgyűlésén Kolozsvárott, 1941. X. 12.
2. Rektori beszéd az Egyetem évmegnyitó és évzáró
ünnepi közgyűlésén. Kolozsvárott, 1941. X. 12. és 1942.
V. 29.
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3. Megnyitó és záró beszéd a Széchenyi emlékünnepélyen. Egyetemünkön, 1941. XII. 14.
4. Tucci Giiiseppét diszdoktorráavató ülésen és Körösi
Csorna Sánd.or emlékünnepélyen tartott beszéd. Egyetemünkön, 1942. IV. 18.
5. Doktori avató üléseken tartott beszédek. (34 beszéd.)
Egyetemünkön, 1941. IX. 27.—1942. VI. 28.
vitéz LENGYEL ENDRE c. ny. rk. tanár:
1. Fluorescencia vizsgálatok hazai ásványokon szűrt
ibolya (Wöo d)-fény ben. A Magyarhoni Földtani Társulatban
Budapesten, 1941. XII. 3.
Csillagvizsgáló

és l é g k ö r k u t a t ó

intézet

SIMOR FERENC magántanár:
1. Magyarország helyzete Európában. A Kolozsvári
Iskolánkívüli Népművelés keretében Kolozsvárott, 1941. XI.
2. Hazánk földrajzi egysége. Az Alföld. A Kolozsvári
Iskolánkívüli Népművelés keretében Kolozsvárott, 1941. XI.
3. 12 előadás Magyarország földrajzából. Az erdélyi
képesítés nélkül működő tanítók számára a VKM. által
rendezett tanfolyamon Kolozsvárott, 1941. VII.
Dr. DEZSŐ LÓRÁNT tanársegéd:
1. A Nap légkörének fizikája. A m. kir. Tisza István
Tudományegyetem fizikai kollokviumán Debrecenben, 1941.
III. 10.
2. Polarizációs monokromátorok csillagászati alkalmazásai. A Kir. M. Természettudományi Társulat Csillagászati
szakosztályában Budapesten, 1941. XII. 19.
3. Az asztrofizika modern problémái. A m. kir. Ferenc
József Tudományegyetem fizikai kollokviumán Kolozsvárott,
1942, IV. 21.
Elméleti fizikai

intézet

GOMBÁS PÁL ny. r. tanár:
1. Az anyag atomi szerkezete. Szabadegyetemi előadás
Kolozsvárott, 1941. XI. 13.
2. A kvantumállapotok betöltési elvéről atomok esetében. A Pázmány Péter Tudományegyetem Elméleti Fizikai
Intézetének kollokviumán Budapesten, 1941. XI. 28.
3. Galilei élete és munkássága. A kolozsvári olasz kulturintézet Galilei-emlékünnepélyén Kolozsvárott, 1942. V.. 1.
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F a j b i o l ó g i a i és ö r ö k l é s t a n i

intézet

CSIK LAJOS ny. r k , tanár:
1. A vércsoportok öröklődése és faji jelentősége. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1941. XII. 2.
Dr. FÁBIÁN GYULA tanársegéd:
1. Mutációk egy vad Drosophila populációban. A M.
kir. Természettudományi Társulat Állattani szakosztályában
Budapesten, 1942. II. 6.
2. Mutációk gyakorisága egy kolozsvári Drosophilatörzsben. A Kolozsvári Életbuvárok Körében Kolozsvárott,
1942. III. 20.
Földrajzi

intézet

PRINZ GYULA ny. r. tanár:
1. Az élettér. Szabadegyetemi előadás
1941. XII. 12.
Földtani

Kolozsvárott,

intézet

BALOGH ERNŐ ny. r. tanár:
1. A magyar rög története. Munkásfőiskolában Kolozsvárott, 1942. XI. 5.
2. Elnöki megnyitó. Az Erdélyi Kárpát Egyesület közgyűlésén Kolozsvárott, 1941. XI. 22.
3. Elnöki megnyitó. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Matematikai és Természettudományi Szakosztályának közgyűlésén Kolozsvárott, 1942. III. 17.
4. Erdély. Szabadegyetemi előadás Kolozsvárott, 1942.
IV. 30.
FERENCZI ISTVÁN magántanár:
1. Milyen idős a föld? A m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Barátai Egyesületében Szegeden, 1942. III. 26,
Geometriai

intézet

Szőkefalvi NAGY GYULA ny. r. tanár:
1. Dieudonné egyik tételéről. A M. Tud. Akadémia
III. osztályán Budapesten, 1941. X. 27.
2. Zérushelyek fekvéséről. A M. Tud. Akadémia III.
osztályán Budapesten, 1942. II. 16.
3. Éleivel gömböt érintő tetraéder. (Klug Lipót értekezésének előterjesztése.) A M. Tud. Akadémia III. osztályán Budapesten, 1941. II. 16.
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4. A Finsler-féle geometria felépítése Minkowski-féle
simuló mértékmeghatározással. (Varga Ottó értekezésének
előterjesztése.) A M. Tud. Akadémia III. osztályán Budapesten, "1942. II. 16.
5. A geometriai szerkesztések elmélete. A "budapesti
m. kir. Középiskolai Tanárképző Intézet, középiskolai
tanárok részére rendezett továbbképző tanfolyamán Budapesten, 1942. VI. 24—25.

Kísérleti

fizikai

intézet

GYULAI ZOLTÁN ny. r. tanár:
1. Mit kiván a nemzet az egyetemi ifjúságtól? A m.
kir. Ferenc József-tudományegyetem tanévnyitó ünnepi ülésén Kolozsvárott, 1941. X. 12.
2. A hit eredete. A Dávid Ferenc Egyletben Kolozsvárott, 1941. X. 20.
3. Hit, vallás, egyház. A Dávid Ferenc Egyletben Kolozsvárott, 1941. X. 24.
4. Egyház és állam. A Dávid Ferenc Egyletben Kolozsvárott, 1941. X. 27.
5. A Hortobágy. Az Erdélyi Kárpát Egyesületben Kolozsvárott, 1942. III. 19. (Vetitettképes előadás.)
6. A fizikai kutatások határai. A m. kir. Ferenc Józseftudományegyetem tanévzáró ünnepi ülésén Kolozsvárott,
1942. V. 29.
7. Laotse ismertetése. Az unitárius irodalmi társaságban
Kolozsvárott, 1942. V. 17. (Székfoglaló felolvasás.)
N ö v é n y r e n d s z e r t a n i és
intézet

növényföldrajzi

berei SOÓ REZSŐ ny. r. tanár:
1. A »Nyírség flóráfához«. A Természettudományi
Társulat Botanikai szákosztályában Budapesten, 1941. X. 92. A magyar növényföldráfz és flórakutatás utóbb évtizedei. A Természettudományi Társulat Botanikai szokosztályában Budapesten, 1941. XI. i l .
Bemutatta dr. Balázs Ferenc: »A Meszes hegység
flórája és növényszövetkezetei« és Felföldy Lajos: »A debreceni Nagyerdő epiphyton növényzetei című munkáit.
A Természettudományi Társulat Botanikai szakosztályában
Budapesten, 1941. X. 9. és 1942. II. 12.
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5.
A közgazdaságtudományi karon

KOVRIG BÉLA ny. r. tanár:
1. Széchenyi emlékezete. Az egyetem Széchenyi-ünnepségén Kolozsvárott, 1941. XII. 14.
2. Magyar szociális reform. A Magyar Dolgozók országos "Hivatásszervezetében Székesfehérvárott, 1942. I. 6.
3. Országszervezés, társadalomszervezés. EMSZO. Debrecenben, 1942. I. 8.
4. Az emberi és nemzeti szabadság. EMKE Kolozsvárott, 1942. III. 15.
5. Prohászka emlékezete. EMSZO Budapesten, 1942.
III. 29.
6. Magyar birodalmi gondolat. Szabadegyetemi előadás
Kolozsvárott, 1942. V. 5.
7. Hazánk helyzete. Kolozsvári Nemzetpolitikai Szolgálat, 1942. V. 15.
SZENTKIRÁLYI SÁMUEL ny. r. tanár:
1. Emlékezés az Egyetem hősi halottairól. Az egyetem
1941—42. tanévzáró ünnepélyén Kolozsvárott, 1942. V. 29.
Dr. vitéz RAJTY TIVADAR ny. r. tanár:
1. A reklámról. Szövetkezeti tanfolyamon Kolozsvárott,
1941. XI 5.
2. A vállalkozás az irányított gazdaságban. Erdélyrészi
Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesületében Kolozsvárott, 1941. XI. 12.
3. Magyar vállalkozás az irányított gazdaságban. A
KMDSz Szövetkezeti és gazdaságtudományi munkaközösségében Kolozsvárott, 1942. II. 26.
4. Erdély és a nagytérgazdálkodás. Erdélyi Közgazdák
Társaságában Kolozsvárott, 1942. IV. 16.
RUZITSKA BÉLA nyug. ny. r. tanár, meghívott szakelőadó:
1. Nagymolekulasúlyú vegyületek. (Összefoglaló szakelőadás.) Az Erdélyi Múzeum-Egylet Természettudományi
szakosztálya szakülésén Kolozsvárott, 1941.
2. Üjabb műanyagok. (Népszerű előadás.) Az Erdélyi
Múzeum-Egylet népszerűsítő előadásain Kolozsvárott, 1941.
Dr. OBERDING JÓZSEF intézeti tanár:
1. Az erdélyi magyarság mezőgazdasága és mezőgazdasági intézményei a román uralom alatt. Székfoglaló a
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»Darányi Ignác« agrártudományos Társaságban Budapesten,.
1941. XI.' 17.
2. Erdélyi sorskérdések. Az Egyesült Keresztény "Nemzeti Ligában Budapesten, 1941. XI. 17.
3. A% erdélyi földkérdés. A KMDSz Szövetkezeti Munkaközösségében Kolozsvárott, 1841. XII. 11.
4. Szövetkezeti alapismeretek. Öt előadás a Szövetkezeti Tanfolyamon Kolozsvárott, 1941.
5. Bankok — hitelszövetkezetek. Kolozsvári Munkásfőiskolán Kolozsvárott, 1942. III. 18.
6. A fogyasztási szövetkezeti mozgalom és a magánkereskedelem viszonya Erdélyben. Egyesület Keresztény Nemzeti Liga szövetkezeti ankétján. 1942. VI. 1.

VIII.

Kinevezések, előléptetések, nyugdíjazások,
elhalálozások és magántanári képesítések
1. A j o g - é s á l l a m t u d o m á n y i

karon

Magántanári képesítés.
Dr. Kelemen László törvényszéki tanácselnöknek a
»Magyar magánjog« c. tárgykörből és
Dr. szepesvár aljai Haendel Vilmos miskolci jogakadémiai ny.r. tanárnak a »Polgári törvénykezési jog« c. tárgykörből a Szegeden megszerzett egyetemi magántanári képesítését a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemhez a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr megújította.
(47.852/1941. IV., 1942. január 9. és 88.605/1942. IV. 1942.
május 15.)
Dr. árkosi Veress Gábor m. kir. államvasuti igazgató,
az Ibusz alelnök-vezérigazgatója a »Közlekedéspolitika« c.
tárgykörből 1942. január 29-én magántanárrá képesíttetett.
(85.595/1942. IV. 1., 1942. március 1.)
Lemondás, távozás.
Dr. Scheffler János, az egyházjog ny. r. tanára, a szatmári egyházmegye püspökévé és a nagyváradi egyházmegye
apostoli adminisztrátorává történt kinevezése folytán az
1942. május 17-én megtartott püspökké szentelés napjával
az egyetemi nyilvános rendes tanári állásáról lemondott.
Címadományozás.
A Kormányzó Űr Őfőméltósága Budapesten 1942. július
23. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr előterjesztésére dr. Scheffler János
szatmári püspöknek az egyetemi oktatás terén szerzett
kiváló érdemei elismeréséül az egyetemi nyilvános rendes
tanári címet adományozni méltóztatott. (91.410/1942. IV.
VKM. sz.)
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Halálozás.
Dr. Almást Antal egyetemi nyilvános rendkívüli tanári
címmel felruházott magántanár, kúriai bíró 1941. december
15-én Budapesten elhunyt.
2. A z o r v o s t u d o m á n y i

karon:

Kinevezés.
Dr. vitéz Páll Gábor egyetemi ny. rk. tanár, aiszülészeti
és nőgyógyászati tanszék ny. r. tanárává kineveztetett 1941.
szeptember 13-án. (43.282/1941. IV. VKM. sz.)
Dr. Klimkó Dezső egyetemi ny. rk. tanár, a sebészeti
tanszék ny. r. tanárává kineveztetett 1941. szeptember 13-án.
(43.283/1941. IV. VKM. sz.)
Dr. Annau Ernő ny. rk. tanár, az orvosi vegytani tanszék ny. r. tanárává kineveztetett 1941. szeptember 13-án.
(43.284/1941. IV. VKM. sz.)
Dr. vitéz Nóvák Ernő egyetemi ny. rk. tanár, a sebészeti műtéttani tanszék ny. r. tanárává kineveztetett 1941.
szeptember 13-án. (43.285/1941. VKM. sz.)
Lemondás.
Dr. Lőrincz Ferenc, á közegészségtani tanszék ny. r.
tanára, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatójává
neveztetvén ki, állásáról lemondott.
Címadományozás.
A Kormányzó Űr Ö Főméltósága Budapesten 1942.
június 6. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a vallásés közoktatásügyi miniszter úr előterjesztésére dr. Lőrincz
Ferencnek, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatójának, egyetemünk v. ny. r. tanárának a szakirodalom
művelése és az orvosképzés terén szerzett érdemei elismeréseül az egyetemi nyilvános rendes tanári címet adományozni méltóztatott. (89.743/1942. IV. 2. VKM. sz.)
Elhalálozás.
Dr. Vásárhelyi János, az általános kórtani és bakteriológiai tanszék nyilvános rendkívüli tanára 1941. szeptember hó 1-én elhunyt.
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Magántanári képesítés
Dr. Elfér Aladár, dr. Geréb János, dr. Höncz Kálmán,
dr. Steiner Pál egyetemi c. rk. tanárok, valamint dr. Ferenc
Áron egyetemi m. tanár magántanári képesítésüket a
36.780/1940. IV. 1. számú vkm. rendelet alapján régi jogon
megtartották.
Dr. Környey István egyetemi c. rk. tanár, ideg- és elmeklinikai főorvosnak »Az idegrendszer kórtana és szövettana« című tárgykörből 1941. október 8-án (43.565/1941.
IV.),
Dr. Armentano Lafos belgyógyászati diagnosztikai
adjunktusnak »A vérerek megbetegedéseinek kór- és gyógytana® című tárgykörből 1941. október 8-án (43.567/1941. IV.),
Dr. Forfota Erich klinikai főorvosnak »A Röntgensugaras vizsgáló és gyógyító eljárások« című tárgykörből
1941. október 14-én (43.566/1941. IV.),
Dr. vitéz Rosztóczy Ernő m.kir. törzsorvosnak »A gyakorlati sportorvostan« című tárgvkörből 1941. december
• 17-én (47.312/1941. IV. 2.),
Dr. Tokay László kórházi főorvosnak a »Lelki gyógymódok® című tárgyköréből 1941. december 31-én (47.311/1941.
IV. 2.),
Dr. Szentkirályi Zsigmond kórházi főorvosnak a »Bőrgyógyászati parasitológia« és a »Nemibetegségek járványtana® című tárgykörökből 1941. december 31-én (46.410/1941.
IV. 2.),
Dr. deési Daday András OTI. segédtitkárnak, m. kir.
József Nádor műegyetemi magántanárnak a »Fejezetek a
magyar orvostörténelemből, különös tekintettel közegészségügyünk kialakulására® című tárgykörből 1942. július hó
13-án (89.706/1942. IV. 2.) és
Dr. Kühbacher Ferenc gyulai m. kir. állami kórházi főorvosnak a »Szülészeti pathológia« című tárgykörből 1942.
július 13-án (89.712/1942. IV, 2:), magántanári képesítése
megújíttatott.
Dr. Armentano Lafos, a belgyógyászati diagnosztikai klinikai adjunktus, egyetemi magántanárnak »A vérerek megbetegedéseinek kór- és gyógytana« című tárgykörből történt magántanári képesítése »A vitaminok kórtani és klinikai
jelentősége« című tárgykörre 1941. december 31-én
(43.585/1941. IV. 2.) kiterjeszttetett.
Dr. Eollmann Jenő Erzsébet-tudományegyetemi magántanár »A bőr- és nemibetegségek kórjelzéstana« című tárgykörből 1941. október 8-án (43.564/1941. IV.) és
Dr. .Beöthy Konrád nagyváradi m . k i r . állami kórházi
főorvos, pécsi m. kir. Erzsébet tudományegyetemi rendkí-
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vüli tanári címmel felruházott egyetemi magántanár »A törvényszéki orvostan« című tárgykörből 1941. november 26-án.
(47.010/1941. IV. 2.) magántanárrá képesíttetett.
3. A b ö l c s é s z e t - , n y e l v - és
karon:

történttudományi.

'Kinevezés.
Dr. Ivánka Endre egyetemi ny. rk. tanár a klasszikafilológiai és ókori történeti tanszékre nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1941. szeptember 13-án. (43.286/1941.
IV. VKM. sz.)
Dr. Rásonyi László könyvtárnok, az ankarai török tudományegyetem magyar tanszékének tanára a török nyelvészeti és történelmi tanszék nyilvános rendes tanárává kineveztetett 1941. október 27-én. (44.901/1941. IV. VKM. sz.)
Dr. Gáldy László egyetemi magántanár, az általános,
romanisztikai tanszék nyilvános rendkívüli tanárává kineveztetett 1942. június 1-én. (90.431/1942. IV. VKM. sz.)
Nyugdíjazás.
Dr. Horger Antal, a magyar nyelvészet ny. r. tanárasaját kérelmére 1941. szeptember 1-vel nyugdíjaztatott
(17.186/1941. Eln. VKM. sz.)
Távozás.
Dr. Kniezsa István egyetemi ny. r. tanár ugyanezen minőségben a budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem szláv
filológiai tanszékére neveztetett ki 1941. szeptember 13-án.
Dr. Visky Károly egyetemi ny. r. tanár ugyanezen minőségben a budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem néprajzi tanszékére neveztetett ki 1941. szeptember 13-án.
T>r.Förster Aurél egyetemi ny. r. tanár ugyanezen minőségben a budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem ókori
egyetemes történeti tanszékére neveztetett lei 1942. július
1-én (90.428/1942. IV. VKM. sz.),
Dr. Tóth László egyetemi ny. r. tanár ugyanezen minőségben a szegedi Horthy Miklós-tudómányegyetem egyetemes történeti tanszékére neveztetett ki 1942. július 1-én.
(90.447/1942. IV. VKM. sz.)
Dr. Váczy Péter egyetemi ny. r. tanár ugyanezen minőségben a budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem középkori egyetemes történeti tanszékére neveztetett ki 1942július 1-én. (90.429/1942. IV. VKM. sz.),

,
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Dr. Grimm Horst német nyelvi lektor 1942. augusztus
31-én a kartól megvált.
Thirion Henri francia nyelvi lektor 1942. augusztus
31-én a kartól megvált.
Halálozás.
Dr. Varga Béla a neveléstan nyilvános rendes tanára, a
neveléstudományi intézet igazgatója, volt unitárius püspök,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság
r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa 1942. április 10-én
Kolozsvárott 56 éves korában elhunyt.
Magántanári

újraképesítés.

Dr. Baranyai Erzsébet a »Neveléslélektan« című tárgykörből 1942. április 9-én magántanárrá újraképesíttetett.
(86.958/1942. IV. 1. VKM. sz.)
Dr. Molnos Lipót a »Magyar-francia irodalmi kapcsolatok és hatások« című tárgykörből 1942. július 17-én
magántanárrá újraképesíttetett. (90.101/1942. IV. VKM.sz.)
4. A m a t e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i
karon:
Kinevezés.
Dr. Gombás Pál egyetemi nyilvános rendkívüli tanár,
az elméleti fizikai intézet igazgatója egyetemi nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1941. évi szeptember hó 13-án.
(43.287/1941. IV. VKM. sz.)
Dr. Jendrassik Loránd egyetemi nyilvános rendkívüli
tanár, az általános élettani intézet igazgatója egyetemi nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1941. évi szeptember
hó 13-án. (43.288/1941. IV. VKM. sz.)
Magántanári

képesítés.

Dr. Varga Ottó intézeti tanár »Az analizis és algebra
geometriai alkalmazásai« című tárgykörből 1942. évi július
hó 27-én magántanárrá képesíttetett. (90.348/1942. IV.
VKM. sz.)
Halálozás.
Dr. Koch Perenc címzetes nyilvános rendkívüli tanár, bölcsészetdoktor, a budapesti Állami Polgári Iskolai Tanító-
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képző Intézetnél a kémia, ásványtan és geológia nyugalmazott tanára, oki. középiskolai tanár; a berlini Deutsche
Chemische Gesellschaft rendes tagja; a kolozsvári állami
tanítóképzőintézet volt rendes tanára Budapesten 1942. évi
március hó 19-én elhunyt.
5. A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i

karon:

Kinevezés.
Dr. gróf Teleki Géza bölcsészetdoktor, intézeti tanár
a gazdasági földrajz és gazdasági intézet mb. igazgatója;
A Földtani Intézet v. geológusa; a Magyarhoni Földtani
Társulat és a Magyar Filozófiai Társaság tagja, a Gazdasági földrajz és geológiai tanszék nyilvános rendkívüli
tanárává neveztetett ki 1941. szeptember hó 13-án.
<43.289/1941. IV. VKM. sz.)
Elhalálozás:
Dr. Pálosi Ervin egyetemi tanár a »Gazdaságpolitika«
ny. r. tanára 1941. évi december hó 13-án elhunyt.
Dr. Ruzatska Béla nyug. egyetemi ny. r. tanár, meghívott előadó, a »Kémiai és mechanikai technológia«-i intézet igazgatója 1942. augusztus 1.-én elhunyt.

i

JX.

Kitüntetések, kiküldetések, megbizatások,
tanulmányi segélyek
1. A j o g - és á l l a m t u d o m á n y i

karon:

Dr. Polner Ödön nyug. ny. r. tanárt a debreceni m.
kir. Tisza István-Tudományegyetem 1942. június 12-én a
jogtudományok »honoris causa doktor«-ává avatta.
Dr. Heller Erik ny. r. tanárt a m. kir. Igazságügyminiszter 1942. január 17-én megbízta törvénytervezetekről
véleményadással.
Dr. Martonyi János ny. rk. tanárt az egyetemi tanács
az 1941. október 29-én tartott II. rendes üléséből felkérte
a Kolozsvári Magyar Diákok Szövetsége társelnöki tisztjére (jóváhagyta a VKM. 46.408/1941. IV. sz. rendelete);
az Egyetem Rektora. 1942. márc. 19-én felkérte az EMKE
48-an Kolozsvári Állandó Március 15.-i Bizottságában az
egyetem képviseletére (1569/1941—42. etsz.); a m. kir.
belügyminiszter 1942. jún. 2-án kelt 264.774/1942. XI. sz.
rendeletével kinevezte a kolozsvári m. kir. társadalombiztosítási vizsgabizottság tagjává.
Dr. Papp Antal egyetemi magántanár 1941 őszén a
Nemzetvédelmi Kereszttel, 1942 április 1-én a Kormányzó
Ür »teljes elismerés«-ének jelvényével tüntettetett ki.
2. A z o r v o s t u d o m á n y i

karon:

Dr. Ilaranghy László, dr. Klimkó Dezső és dr. Koleszár László egyetemi ny. r. tanárok a nemzetvédelmi keresztet kapták meg.
Dr. Gyergyay Árpád egyetemi ny. r. tanár Németországban mint meghívott előadó tartott tudományos előadásokát.
3. A b ö l c s é s z e t - , n y e l v - és t ö r t é n e t t u d o m á n y i
karon:
Dr. Csengery János nyug. ny. r. tanárt a Pedagógiai
saság t. tagjává választotta.
1
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Dr. Málnási Bartók György ny. r. tanár a Magyar
Érdemrend középkeresztjével tüntettetett ki.
Dr. Kristóf György ny. r. tanárt a Kolozsvári Színpártoló
Egyesület egyik alelnökévé; a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága tagjává választotta; kormányképviselő volt a kolozsvári ref. leánygimnázium szeptember havi és a kolozsvári ref. fiúgimnázium decemberi
havi teljes, pót és javító érettségi vizsgálatain és a kolozsvári ref. fiúgimnázium június havi érettségi vizsgálatain.
Dr. Tóth László ny. r. tanár a Nemzetvédelmi Kereszttel
tüntettetett ki; kormányképviselő volt a győri m. kir. leánygimnázium június havi éretségi vizsgálatain; a Ferenc József
Tudományegyetem képviseletében részt vett a pécsi Erzsébet
Tudományegyetem évzáró közgyűlésén.
Dr. Várady Imre ny. r. tanár kormányképviselő volt a
marosvásárhelyi kat. gimnázium érettségi vizsgálatain.
Dr. Felvinczi Takáts Zoltán ny. r. tanár, kormányképviselő volt a szilágysomlyói m. kir. állami főgimnázium
érettségi vizsgálatain.
Dr. György Lafos ny. r. tanár a kolozsvári m.kir. Középiskolai Tanárképző Intézet előadójává; a kolozsvári Állami
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagjává neveztetett ki;
a kolozsvári róm. kat. egyházközség választmányi; a Magyar Vöröskereszt Egylet kolozsvári és kolozsmegyei választmányának; a kolozsvári thj. sz. kir. város Iskolánkívüli
Népművelési Bizottsága; a kolozsvári Színpártoló Egyesület
választmányi; a Magyar Tudományos Akadémia »Nagyjutalom és Marcibányi-mellékjutalom« bíráló bizottsága:
a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Bizottsága
r.; a Magyar Tudományos Akadémia r. tagjává választotta; a Nemzetpolitikai szolgálat kolozsvári helyi megbízottja lett; az Erdélyi Múzeum -Egyesület Bölcsészet-,
Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának elnökévé
választatott.
Dr. Tamás Lafos ny. r. tanár a gróf Teleki Pál Tudományos Intézet kötelékébe tartozó Erdélyi Tudományos Intézet tisztségében megerősíttetett; a kolozsvári Állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság; a budapesti Állami
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság (a román nyelv és
irodalomra) tagjává neveztetett ki; a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karán szervezett általános nyelvészeti és román
nyelvészeti tanszék helyettesítésével folytatólagosan megbízatott; kormányképviselő volt a kolozsvári m. kir. állami
román tanítási nyelvű Koedukációs Gimnázium érettségi
vizsgálatain.
Dr. Szabó T. Attila ny. rk. tanár az Erdélyi Tudományos
Intézet képviseletében részt vett a budapesti egyetem Ma-
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gyarságtudományi Intézete rendezésében lefolyt első népnyelvkutató értekezleten; a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi; az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató tagjává választotta; az Erdélyi Tudományos Intézet
megbízta a Magyar Népnyelv társszerkesztőségével.
Dr. Módi Mihály magántanár Nemzetvédelmi Kereszttel
tüntettetett ki; gimnáziumi igazgatói címet kapott.
Dr. Baránszhy Jób László magántanár kereskedelmi
középiskolai igazgatói címet kapott; a Szent István
Akadémia rendes tagjává választotta; a kultusszminisztertől
megbízást kapott a Széchenyi-filmpályázat bíráló bizottságába.
Dr. László Gyula magántanár a Reichsbund für Vorgeschichte meghívására a magyar kultuszkormány kiküldötteként megbízást nyert a megszállott oroszországi területek
tudományos felkutatására, különleges megbízatást mind
német, mind pedig magyar részről a pusztai népek régészeti
emlékeinek feldolgozására.
Dr. Baranyai*Lrzsébet magántanár a budapesti Uj Iskolához, mint a felállítandó Neveléslélektani Kutató Állomás
vezetője, beosztást kapott.
Dr. Bálint Zoltán adjunktust a 'Magyar Pszichológiai
Társaság választmányi tagjává választotta; megbízást nyert
gyakorlati lélektani vizsgálatok vezetésére a honvédség és
a testőrszolgálat számára.
Dr. Jákó Zsigmond tanársegédet a Magyar Tudományos
Akadémia Kőrössy Flóra-jutalomdíjjal és emlékéremmel
jutalmazta.
4. A m a t e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i
karon:
Dr. Prinz Gyula egyetemi nyilvános rendes tanárt a
m. kir. Országos Meteorológiai Társaság a Hegyfoky Kabos
emlékéremmel tüntette ki.
Dr. Gelei József egyetemi nyilvános rendes tanárt a
müncheni, jénai és berlini egyetem a német-magyar csereprofesszori mozgalommal kapcsolatban vendégelőadónak
hívta meg.
Dr. Szentpétery Zsigmond ny. r. tanár az Egyetem
1941—42. tanévi rektorává választotott.
Dr. herei Soó Rezsó ny. r. tanárt az Erdélyi Kertészeti Egyesület elnökévé választotta.
Dr. Malán Mihály egyetemi nyilvános rendkívüli tanár
a Kormányzó Űr Ő Főméltósága a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki.
Dr. Varga Ottó egyetemi magántanárt, a geometriai
intézethez beosztott intézeti tanárt a vallás- és közoktatás-
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ügyi Miniszter Űr további intézkedésig szolgálattételre a
debreceni m. kir. Tisza István-tudományegyetemhez és
ezzel kapcsolatosan a debreceni m. kir. Tanárképző Intézethez osztotta be.
Dr. Győrffy István egyetemi nyilvános rendes tanárt
a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Űr 1000 P tanulmányi
segélyben részesítette.
Dr. Hankó Béla egyetemi nyilvános rendes tanárnak
a vallás- és közoktatásügyi Miniszter. Űr a székely lófajták
tanulmányozására 500 P tanulmányi segélyt utalt kí.
5. A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i

karon:

Dr. Kovrig Béla ny. r. tanár, e. i. dékánt elnökévé
választotta: a M. Kir. Társadalombiztosítási Szaktanfolyam
Vizsgabizottsága; a kolozsvári Társadalmi Egyesületek
Munkaközössége; az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szociális Szakosztálya. Magyar Érdemrend Középkeresztjével és a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntettetett ki.
Dr. Szentkirályi Sámuel ny. r. tanár a Nemzetvédelmi
Kereszttel tüntettetett ki.
Dr. vitéz Rajty Tivadar ny. r. tanár, kineveztetett a
Társadalombiztosítási Szaktanfolyam Vizsgabizottság tagjává; megbízatott a Társadalombiztosítási Szaktanfolyamon
a könyvviteltan előadásával.

VII.

Egyetemünk emlékérmével kitüntetettek
köszönő levelei
Silva Pietro római egyetemi tanár köszönő

'

levele:

Chiarissimo Rettore,
Ho ricevuto la Vostra gentile lettera e la bella medaglia da Voi e dal Senato Accademico inviatami. Tale invito
mi ha ricordato un bel giorno della mia vita, quello passato
con Voi e con i Vostri Colleghi a Szeged. Mi congratulo
anche vivamente per il ritorno della vostra sede a1 Kolozsvár
e spero di avere occasione di venirvi a salutare costi.
In attesa mando a Voi e ai Vostri Colleghi insieme
ai miéi piu sentiti ringraziamenti,
i migliori saluti
dev.-mo Pietro Silva
Vicomte de Terlinden Charles louvaini egyetemi tanár
köszönőlevele:
Monsieur le Recteur et cher Collégue,
Je vous remercie bien vivement de la magnifique médaille que votre Sénat a daigné me décerner en souvenir
de la conférence que j'ai jadis faite á Szeged.
Je suis trés sensible au grand honneur qui m'est fait
et je vous prie d'exprimer toute ma gratitude á votre prédécesseur ainsi qu'au Sénat universitaire. J'espére que les
circonstances me permettront "bientőt d'aller vous présenter
mes hommages et de prendre la parole dans votre Université rétablie dans son ancienne demeure á Kolozsvár.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Recteur et cher
Collégue, l'expression de ma trés haute considération.
V-te Ch. Terlinden.
XLV. Heinrich reussi herceg köszönőlevele:
Ew. Magnificenz,
habén die Güte gehabt, mir die Denkmünze der Franz
Joseph-Universitát in Szeged zu überreichen. Für die Verleihung dieser wertvollen Erinnerungsgabe spreche ich mei-
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nen aufrichtigen Dank aus. Dieses. Denkzeichen wird dazu
beitragen, in mir die Erinnerung an diese edle Státte der
Wíssenschaft wach zu haltén, an der zu sprechen ich die
Éhre hatte und deren echte Gastlichkeit ich erfahren durfte.
Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung
verbleibe ich
Heinrich XLV. .Erbprinz Reuss.
Bauch Bruno jénai egyetemi tanár özvegyének
köszönőlevele:
Euer Magnifizenz!
danke ich bestems für die ehrenvolle Übersendung
der wundervollen Erinnerungplakette für meinen Mann. Ich
bin sehr traurig dass er diese grosse Freude nicht mehr
hat erieben dürfen. Er verstarb am 24. Február nach schwerem Leiden. Mit grosser Dankbarkeit erinnerte er sich
ímmer wieder an all das Schöne und Gute, was er im
[schönen Ungarn erieben dnrfte. Er hátte sich mit Ihrer
Universitat gefreut, dass sie wieder an ihre ehrwürdige alte
Statte zurükkehren durfte. Darf ich Ihnen an seiner Stelle
meine Glückwünsche zu diesem historischen Ereigriis ausprechen.
v
Mit besten Empfohlungen
Ihre 'Adelheid Baucb
-von ~jan Eduárd lipcsei egyetemi tatiár köszönőlevele:
Euer Magnifizenz,
erlaube ich mir, meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen für die hohe Éhre, die Sie mir durch Überreichung
der Denkmünze Ihrer altehrwürdigen Universitat ervviesen
habén.
Es wird mir dieses wertvolle Kunstwerk ein teures
Erinnerungszeichen sein an die reiche Anregung, die ich
vonseiten der ungarischen Wissenschaft erhalten habe und
an die liebenswürdige Gastfreundschaft, die ich in einem
Lande geniessen durfte, mit dem ich mich durch innere
Sympathien verbunden fühle.
Genehmigen Eure Magnifizenz mit dem nochmaligen
Ausdruck meines Dankes die Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung
Eduárd von Jan.
H. Pette hamburgi egyetemi tanár köszönőlevele:
Euer Magnifizenz,
Am 20. Juli 1942. erhielt ich die Medaille' der Franz
Joseph-Universitat. Ich möchte Ew. Magnificenz noch einmal
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aufrichtig und herzlich danken für die hohe Auszeichnung,
•die mir am 3. Juni 1942. anlásslich der Eröffnungsfeier
der Neurochirurgischen Abteilung der Universitáts-Nervenklinik zuteil geworden ist. Auch bei dieser Gelegenheit
.gebe ich dem Wunsch Ausdruck, dass die wissenschaftlichen
und freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Kolbzsvárer und der Hamburger Universitat weiterhin innige
bleiben möchten.
Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung
Ihr sehr ergebener
H. Pette.
Koch Franz berlini egyetemi tanár köszönőlevele:
Euer Magnifizenz!
Mit grösster Freude habe ich die schöne und mir
sehr wertvolle Erinnerungsgabe der Universitat Kolozsvár
in Empfang genommen. Ich darf Euer Magnifizenz meinen
wármsten Dank dafür aussprechen und bitten, diese meine
Gesinnung auch dem hohen Senate der Universitat, im
besondern aber der Philosophischen Fakultát zum Ausdruck
bringen zu wollen. Mit der Versicherung, dass die in Kolozsvár verbrachten Tage mir eine schöne und liebe Erinnerung verbleiben werden, bin ich mit dem Ausdrucke vorzüglicher Hochschátzung.
Ihr sehr ergebener
Franz Koch
V.

A. Heiskanen helsinki-i egyetemi tanár köszönőlevele:
Sehr geehrter Herr Rektor!
Es vvar mir eine grosse, unerwartete und angenehme
Uberraschung die grosse Medaille der Universitat Kolozsvár
zu bekommen! Diese grosse Éhre habe ich nicht verdient,
versuche aber mein Bestes zu tun um w'lssenschaftlich zu
arbeiten und um finnisch-ungarische kulturelle Verbindungen zu vertiefen und zu erweitern. Mein Aufenthalt in
Kolozsvár im letzten April war wie ein grosses Fest, das
ich nie vergessen werde. Ich fühlte die ganze Zeit, dass
ich nicht nur ein Gast mei'ner Fachkollegen war sondern
dass ich zu meinen herzlichen Freunden und Stammbrüdern
gekommen war.
Ich lege ein besonderes Gewicht darauf, dass ich eine
Medaille gerade von 'der Universitat Kolozsvár bekommen
habe, von einer Universitat, die so schöne und alte Traditionen im kulturellen Leben von Ungarn hat, von einer
Stadt, die nahe der Grenze und manchmal in áusserst
schwierigen Verhaltnissen eine feste Schutzmauer des Un.garntums gewesen ist und auch in der Zukunft sein wird'
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Indem ich Ihnen, Herr Rektor, und durch Sie derrt
Senate der Universitát Kolozsvár für die grosse Éhre,,
die mir zu Teil geworden íst, aufs herzlichste danke, bitté
ich warme Grüsse vom kámpfenden Finnlhnd an siegreichesUngarn zu seríden. Mindent vissza!
Ihr sehr ergebenerV. A. Heiskanen.
J. Hustich helsinki-i egyetemi tanár

köszönőlevele:

Rektor et Senatus!
Illustrissima Universitas Litterarum Regia Hungarica.
Francisco Josephina civitatis Claudiopolis quod nummura
suum decorum mittendo me honore eximio immeritoque.
offecit gratias ago quam maximas. Commorationem meam,
in urbe Vestra antiqua bonis artibus et litteris dedicata
memória semper tenebo grata. Utinam tempóra redeant:
artibus et crescant artium studia.
Helsingforsiae die VII. mens. Aug. anno Domini millesimo nongentesimo quadragesimo secundo.
Verecunde
I. Hustich

XI.

Tiszteletbeli doktorráavatás
A b ö l c s é s z e t - , n y e l v - és t ö r t é n e t t u d o m á n y i
karon:
A Kormányzó Űr Ő Főméltóságának Budapesten, 1942.
április 1-én kelt legfelsőbb elhatározása alapján egyetemünk
Tanácsa TUCCI GIUSEPPE római egyetemi tanárt, az olasz
királyi akadémia tagját a Tibet-kutatás terén szerzett kimagasló tudományos érdemeiért 1942. április 18-án a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává avatta.

XII.

Tudományos kutató ösztöndíjak, tanulmányt
segélyek
1. A j o g - é s á l l a m t u d o m á n y i

karon:

I. Külföldi ösztöndíjban részesültek: dr. Gyallay-Pap
Domokos egyetemi díjas gyakornok jogtörténelmi tanulmányok folytatására a bécsi gr. Klebelsberg Történetkutató
Intézetbe, dr. Klivényi Lajos budapesti törvényszéki jegyző
magán- és törvénykezési jogi tanulmányok folytatására a
berlini Collégium Hungaricumba.
II. Belföldi kutatási (utazási) ösztöndíjat kaptak egyénenkint 500 Pengős összegben: Gyulay János IV. éves joghallgató Budapesten perjogi, Kiss Gyula III. éves joghallgató Budapesten magánjogi, Mártonffy András III. éves
hallgató Budapesten jogbölcseleti, Tóth László III. éves
joghallgató Budapesten magánjogi, Vajna Zoltán III. éves
joghallgató Pécsen közgazdaságtani tanulmányok folytatására.
III. Horthy Miklós ösztöndíjat kaptak: Ágh Béla II.
éves joghallgató (200 P), Balázs János I. éves joghallgató
(200 P), Kakas István II. éves joghallgató (200 P), Kun
Gazda György II. éves joghallgató (200 P), Ladányi László
II. éves joghallgató (200 P), Molnár István I. éves joghallgató (200 P), Neusli Miklós II. éves joghallgató (200 P),
Somfai Tibor II. éves joghallgató (200 P), Baktai Béla
III. éves joghallgató (360 P), Böszörményi Imre II.I. éves
joghallgató (360 P), Gányi György III. éves joghallgató
(360 P), Géher Pál III. éves joghallgató (360 P), Kádár
Károly III. éves joghallgató (360 P), Mártonffy
András
jíll. éves joghallgató (360 P), Pintér Péter Pál III. éves
joghallgató (360 P), Szent-pétery Imre IV. éves joghallgató,(360 P), Tasnádi Endre IV. éves joghallgató (360 P), Tóth
László III. éves joghallgató (360 P), Vécsei Béla III. éves
joghallgató (360 P), Grigercsik Géza jogszigorló (I. félévre 180 P), vitéz Ipacs Lajos László jogszigorló (360 P),
Kósa Zoltán jogszigorló (360 P), Lászlófy Antal jogszigorló (360 P), Makra László jogszigorló (360 P), Mareczky
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Béla jogszigorló (360 P), Németh Ferenc jogszigorló (I.
félévre 180 P), Popovics Béla jogszigorló (360 Pj, Pozsár
Pál jogszigorló (360 P), Séra István jogszigorló (I. félévre 180 P); Solymár László jogszigorló (I. félévre 180 P).
A dr. Dános Árpád ösztöndíj alapítvány kamataiból
álló évi 388 P ösztöndíjat a jog- és államtudományi Kar
1941. szeptember 1-től kezdődően Richter István a tanulmányait kitűnő eredménnyel végző III. éves joghallgatónak
ítélte.
III. Tanulmányi segélyben részesültek: dr. Grigercsik
Géza (300 P), dr. Kósa Zoltán (300 P), dr. Mező Álmos
(300 P), dr. Séra István (300 P), Tóth Ágoston (300 P)
díjtalan gyakornokok, Dombóy Edit (200 P), Kádár Károly
<200 P), Keresztes Mátyás (200 P), Kovács Béla (200 P),
Pintér Péter Pál (200 P), Szentpéteri Imre (200 P) díjtalan
gyakornoki teendőkkel megbízott joghallgatók.
2. A z

orvostudományi

karon:

A Chonin-gyár 3000 pengőt küldött az orvostudományi
karnak tudományos kutató munka céljaira. Ezen összegből
karunk vitéz Berde Botond orvostanhallgatónak 600 pengőt,
Andrásofszky ~Tibor szigorló orvosnak 800 pengőt, Hun
Nándor orvostanhallgatónak 800 pengőt és Talán György
orvostanhallgatóknak 800 pengőt adományozott ösztöndíj
címén.
Horthy Miklós ösztöndíjban részesültek: dr. Bálint
István belklinikái díjtalan gyakornok (600 P), dr. Sáry
Béla belklinikái díjtalan gyakornok (600 P), Kompó István
IV. é. orvostanhallgató (200 P) és Salamon Alajos IV. é.
orvostanhallgató (200 P).
3. A b ö l c s é s z e t - , n y e l v - és t ö r t é n e t t u d o m á n y i
karon:
I. Külföldi ösztöndíjban részsültek: dr. Búzás László
áll. tanítóképzőintézeti tanár, Cserés Miklós tanítóképzőintézeti h. tanár, Gyepes János tanítóképzőintézeti tanár,
dr. Mezősi Károly tanítóképzőintézeti r. tanár, dr. Taksonyi József oki. középiskolai tanár.
II. Belföldi tudományos kutató ösztöndíjban részesült:
dr. Draskovich Pál óvónőképzőintézeti tanár (400 P).
III. Belföldi utazási ösztöndíjban részesültek: Bretán
Judit végzett kari hallgató, Juhász Márta kari hallgató,
Jánossy Alice végzett kari hallgató, Kósa Árpád kari hallgató, Lőrincz Ernő kari hallgató, Makkai Ernő kari hallgató, Székely József végzett kari hallgató (500—500 P).
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IV. Horthy Miklós ösztöndíjban részesültek: Bitay Margit,
Gazda Ferenc, Torró Judit I. éves, Gertheisz Béla, Orbán Szilveszter, Sándor Gábor II. éves kari hallgatók (200—200 P),
Dants Karola, Fényi István, Gálfalvi Sándor, Juhász Márta,.
Nagy Rózsa, Oláh Tibor, Pikéthy Károly, Salamoh Sándor,
Szabó György, Wölfel Lidia III. éves, Bánátfi Hajnalka,
'Boros László, Dénes Márta, Divéki Ilona, Dohai József,
Gurbán Júlia, Lörincz Ernő, Molnár Piroska, Perczeli
Nándor, Pozsonyi Irma, Tóth Katalin, Wöljel Irén IV.
éves kari hallgatók (360—360 P), Hints Katalin, dr. Kováts Anna, Rostár Ottilia, Székely József gyakorló tanárjelöltek (360—360 P), Krémer Márton IV.-éves kari hallgató (I. f. é. 180 P), dr. Dányi Károly, Dobolyi Gyula
Kálmán, dr. Hegyi Endre, Makkai Ernő, Ösz Dénes, Somodi
Albert díjtalan gyakornokok (600—600 P), Józsa Gerő,
dr. Medovarszky László díjtalan gyakornokok (I. f. é.
300—300 P). Utólag az 1940—41. tanévre: Szegheö József,
Szikszay Jenő, Szombat Zoltán (200—200 P), Kása Árpád,
Szathmáry Ilona (360—360 P), Demény Dezső (600 P).
V. Székesfővárosi ösztöndíjban részesült: Szikszay Jenő
kari hallgató (100 P).
VI. Rendkívüli tanulmányi segélyben részesültek:
Csutak Éva, Járosi Margit, Zéitler Anna kari hallgatók
(100—100 P).
,4. A m a t e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i
karon:
I. Belföldi tudományos kutató ösztöndíjban részesültek:
dr. Imre József egyetemi tanársegéd (400 P), Grigercsik
Endre egyetemi tanársegéd (500 P) és Medveczky László
egyetemi díjas gyakornok (400 P).
II. Horthy Miklós ösztöndíjban a következő hallgatók
részesültek: Balogh Zoltán István (200 P), Balogh László
(200 P), Molnár József (200 P), Vincejjy Endre (200 P),
Vörösváry Béla (200 P), Bíró József (360 P), Brugovitzky
Edit (360 P), Feljöldy Lajos (360 P), Hollaky Ilona
1(360 P), Kékedy László (360 P), Sarusi Ferenc (360 P),
Szűcs Lajos (360 P), Barabás József (600 P), Engli Ferenc
(600 P), Fodor Mária (600 P), Kéri Mária (600 P), Kállay
Ernő (600 P), Nagy Mária (600 P), Péterjy Ferenc
(600 P), és Récsei Tibor (600 P).
III. A Chinoin gyógyszer és vegyészeti termékek gyára
r-t. által felajánlott 1000 P-ős ösztöndíjból tanulmányi
segélyben részesültek a következő gyógyszerészhallgatók:
Jánky László (250 P), Kóbori Klára (250 P), Schlett Olivér
(150 P), Farkas Lajos (175 P), Hadházy Éva (175 P).
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IV. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr dr. Párducz Béla egyetemi tanársegédnek (250 P) és Grigercsih
Endre tanársegédnek (125 P) tanulmányi segélyt utalt ki.
5. A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i

karon:

I. Horthy Miklós ösztöndíjban részesültek: Derzsi
(Aranka II. é. hallgató (200 P), Gidó Bálint II. é. hallgató (200 P), Incze Miklós II. é. hallgató (200 P), Kólya
István II. é. hallgató (200 P), Tóth Mihály II. é. hallgató
<200 P), Csontba András II. é. hallgató (200 P), Kóbori
Béla I. é. hallgató (200 P), Schmidt Imre III. é. hallgató
(360 P), Bálint Berta IV. é. hallgató (360 P), Deák Erzsébet IV. é. hallgató (360 P), Heine Róbert IV. é. hallgató
<360 P), Kéméndy Gladys IV. é. hallgató (360 P), Miske
Piroska IV. é. hallgató (360 P), Nagy Edit IV. é. hallgató
<360 P), Szakács Gusztáv IV. é. hallgató (360 P).
II. Belső országrészi utazási ösztöndíjat nyertek: Szakács
Gusztáv egyetemi gyakornok (500 P), Kéméndy Gladys
egyetemi gyákornok (500 P), Cseke Ilona egyetemi gyakornok (500 P).
III. Külföldi és tudományos kutató belföldi ösztöndíjak : A berlini Collegium Hungaricum-ban ösztöndíjas
helyet nyert: Hontert János okleveles közgazda.
Belföldi kutatási ösztöndíjat nyert: dr. Horosz Béla
egyetemi tanársegéd (400 P).
IV. A M. Kir. Kereskedelmi és Közlekedésügyi miniszter által létesített ösztöndíjakban részesültek: Anti István
I. é. hallgató (400 P), lmbery János I. é. hallgató (400 P),
•Lőrinczi Árpád I. é. hallgató (400 P).
V. Budapest Székesfővárosi ösztöndíjban részesült:
Gidó Bálint II. é. hallgató (400 P).

XIII.

Pályadíjak, szorgalmi díjak és egyéb jutalmak
1. A j o g - és á l l a m t u d o m á n y i

karon:

1. M a g y a r j o g t ö r t é n e t b ő l : »A székely törvénykezési jog«. Egy pályamunka érkezett, melyet a Kar
a pályadíjjal (100 P) jutalmazott. Szerzője Prehoffer
Elemér II. éves joghallgató.
2. R ó m a i j o g b ó l : »Felelősségi fokozatok a római
kötelmi jogban«. Egy pályamunka érkezett, melyet a Kar a
pályadíjjal (100 P) jutalmazott. Szerzője Oriold Béla
I. éves joghallgató.
3. M a g y a r k ö z j o g b ó l : »A képviselői összeférhetetlenség de lege lata et ferenda«. Két pályamunka érkezett,
melyek közül a Kar az egyiket szorgalmi díjjal (100 P)
jutalmazott. Szerzője Hadnagy Lajos II. éves joghallgató.
A másik munkát a Kar jutalmazásra érdemesnek nem találta.
4. K ö z g a z d a s á g t a n és
pénzügytanból:
»Az árszabályozás gazdaságelméleti és politikai szempontbók. Három pályamunka érkezett, melyek közül a Kar az
egyiket szorgalmi díjjal (50 P) jutalmazott, míg a másik
két munkát jutalmazásra érdemesnek nem találta. A szorgalmi díjjal jutalmazott munka szerzője Roth Ernő II.
éves joghallgató.
5. J o g b ö l c s e l e t b ő l : »Az élettani tényezők jogi
irányításának alapgondolatai Piatonnái és ma«. Egy pályamunka érkezett, melyet a Kar pályadíjjal (100 P) jutalmazott. Szerzője Mártonffy András III. éves joghallgató.
6. N e m z e t k ö z i j o g b ó l : »A semleges államok
(jogai és kötelességei különös tekintettel az államoknak a
most folyó háborúban követett gyakorlatára-*. Két pályamunka érkezett, melyek közül a Kar az egyiket a pályadíjjal (100 P) jutalmazta, a másik munkát a Kar jutalmazásra érdemesnek nem találta. A pályadíjjal jutalmazott
munka szerzője Jakab Zsuzsanna jogszigorló.
7. S t a t i s z t i k á b ó l : »Az erdélyi magyar. szórványok lélekszámának változása 1880—1930 közt«. Egy pályamunka érkezett, melyet a Kar szorgalmi díjjal (75 P)
(jutalmazott. Szerzője Ágh Béla II. éves joghallgató.

171
8. M a g y a r m a g á n j o g b ó l : »A családvédelem
magánjogi jelenségei de lege lata et ferenda szempontból«.
Egy pályamunka érkezett, melyet a Kar a pályadíjjal
(100 P) jutalmazott. Szerzője Szentpéteri Imre jogszigorló.
9. K e r e s k e d e l m i - és v á l t ó j o g b ó l : »A váltóforgatmány joghatásai történetileg és elemzőleg«. Egy
pályamunka érkezett, melyet a Kar a szorgalmi díjjal
(75 P) jutalmazott. Szerzője Dombóy Edit jogszigorló.
10. E g y h á z j o g b ó l : »Az egyházak és egyházi intézmények jogi személyisége különös tekintettel a visszacsatolt
erdélyi részekre.« Egy pályamunka érkezett, melyet a Kar
a szorgalmi díjjal (40 P) jutalmazott. Szerzője Tamási Pál
jogszigorló.
11. M a g y a r k ö z i g a z g a t á s i j o g b ó l : »A szociális igazgatás szervezete és feladatai«. Egy pályamunka
érkezett, melyet a Kar a pályadíjjal (100 P) jutalmazott.
Szerzője Koller Rozália jogszigorló.
12. M a g y a r p é n z ü g y i j o g b ó l : »A társulati adó
legújabb reformja«. Egy pályamunka érkezett, melyet a
Kar a szorgalmi díjjal (50 P) jutalmazott. Szerzője Homai
Sándor jogszigorló.
13. P o l i t i k á b ó l : »A magyar nemzetiségi politika
alapelvei a magyar birodalmi gondolat keretei között magyar államfők és államférfiak tettei és nyilatkozatai alapján®. Két pályamunka érkezett, melyeket a Kar szorgalmi
díjjal (50—50 P) jutalmazott. A munkák szezői: dr. Popovics Béla jogszigorló, Tóth Gyula István jogszigorló.
2. A z

orvostudományi

karon:

1. Á l t a l á n o s k ó r t a n b ó l : »A dysenteria elleni
activ immunizálási eljárások értéke« című pályatételre égy
pályamunka érkezett, melyet a kar 100 pengővel jutalmazott. Szerzője Orbán István X. féléves orvostanhallgató.
2. U g y a n c s a k á l t a l á n o s k ó r t a n b ó l : »A kolozsvári egyetemi Pasteur kórházban 1941. évben végzett
védőoltások statisztikai feldolgozása® című pályatételre egy
pályamunka érkezett be, melyet a kar dicséretben részesített. Szerzője Orbán István X. féléves orvostanhallgató.
3. É l e t t a n b ó l : »Vizsgáltassák a lép depotseruma •
és a periferiás serum közötti különbség« című pályatételre
egy pályamunka érkezett, melyet a kar 100 pengővel jutalmazott. Szerzője Nógrády György X. féléves orvostanhallgató.
4. F e j l ő d é s t a n b ó l : »A vese fejlődése® című
pályatételre, egy pályamunka érkezett, melyet a kar 100
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pengővel jutalmazott. Szerzője Gyergyay Ferenc IV. féléves orvostanhallgató.
5. Fül., o r r - , g é g e g y ó g y á s z a t b ó l : »Mérések a
szájban® című pályatételre egy pályamunka érkezett, melyet
a kar 100 pengővel jutalmazott. Szerzői Bozsodi János és
Körösy Gabriella X. féléves orvostanhallgatók.
6. G y ó g y s z e r t a n b ó l : »A kerti bab hüvelyének
vércukor csökkentő hatásáról« című pályatételre egy pályamunka érkezett, melyet a kar 100 pengővel jutalmazott.
Szerzője Xantus Enikő VIII. féléves orvostanhallgató.
7. I d e g - é s e l m e k ó r t ó l : »A serdüléses elmezavar
eoma és görcskezelésének eredmények című pályatételre
egy pályamunka érkezett, melyet a kar 100 pengővel jutalmazott. Szerzője Románul Eneasné Jakab Irén VIII. fél.
éves orvostanhallgató.
8. K ó r b o n c t a n b ó l : »A mellékvesekéreg szövettani elváltozásai hevenfertőző betegségeknél« című pályatételre egy pályamunka érkezett, melyet a kar 100 pengővel jutalmazott. Szerzője Érint Tibor VIII. féléves orvostanhallgató.
9. U g y a n c s a k k ó r b o n c t a n b ó l : »A szívizom
elváltozásai tuberculosisnál« című pályatételre egy pályamunka érkezett, melyet a kar 100 pengővel jutalmazott.
Szerzője Kassay Imre VIII. féléves orvostanhallgató.
10. S e b é s z e t b ő l : k>A sebészeti klinika egy éves
golyvás beteganyagáról levonható tapasztalatok® című
pályatételre egy pályamunka érkezett, melyet a kar 100
pengővel jutalmazott. Szerzője Farkas Ferenc VI. féléves
orvostanhallgató.
11. S e b é s z e t i m ű t é t t a n b ó l : »Műtéti asepsis«
oímű pályatételre két pályamunka érkezett be, melyek
közül Roth Ernő pályamunkáját 100 pengővel.
12. Imre Gábor pályamunkáját pedig 50 pengős szorgalmi díjjal jutalmazta a kar.
13. S z e m é s z e t b ő l : »Szövettani metszetek az egészséges szem különböző részeiből« című pályatételre egy
pályamunka érkezett, melyet a kar 100 pengővel jutalmazott. Szerzője Gergényi F. Károly X. féléves orvostanhallgató.
14. S z ü l é s z e t b ő l : , »Aqualitativ vérkép (Arneth
Schilling) és a vörösvérsejtsülyedés jelentősége a nőgyógyászati megbetegedésekben® című pályatételre egy pályamunka érkezett be, melyet a kar 100 pengővel jutalmazott.
Szerzője Jaklovszky Alfonz VIII. féléves orvostanhallgató.
A Kubinyi-féle alapítvány kamatainak jövedelmét,
100 pengőt az orvostudományi kar dr. Győry György szülészeti-és nőgyógyászati klinikai adjunktus úrnak ítélte meg.
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3. A b ö l c s é s z e t - , n y e l v - é s t ö r t é n e t t u d o m á n y i
karon:
1. P e d a g ó g i a i l é l e k t a n b ó l : »Vizsgálati módszerek alkalmazása az oktatásban és nevelésben«. Két pályamunka érkezett be, melyek közül a Tcar az elsőt pályadíjjal (100 P), a másodikat szorgalmi díjjal (50 P) jutalmazta. Az első szerzője Demény Dezső lélektani-intézeti
díjas gyakornok, a másodiké Kósa Árpád neveléstudományi
intézeti díjas gyakornok.
2. N e v e l é s t u d o m á n y b ó l : »Báró Eötvös József
nézetei a nevelésről, különös tekintettel a nemzetnevelésre«.
Két pályamunka érkezett be, melyek közül a kar az elsőt
pályadíjjal (100 P) jutalmazta. Szerzője Deák Gábor I. éves
rendes hallgató, neveléstudományi intézeti díjtalan gyakornok.
3. M a g y a r n y e l v é s z e t b ő l : »Fejérd helynevei«.
Egy pályamunka érkezett be, melyet a kar pályadíjjal
(100 P) jutalmazott. Szerzője Gertheisz Béla II. éves rendes
hallgató, magyar nyelvtudományi intézeti díjtalan gyakornok.
4. M a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t b ő l :
A" tatárjárás irodalmi visszhangjai«. Egy pályamunka érkezett be,
melyet a kar pályadíjjal (100 P) jutalmazott. Szerzője
Salamon Sándor III. éves rendes hallgató, magyar irodalomtörténeti intézeti díjtalan gyakornok.
5. K l a s s z i k a - f i l o l ó g i á b ó l : A közönség Horatius ítéletében«. Két pályamunka érkezett be, melyek közül
a kar az elsőt szorgalmidíjjal (50 P)) jutalmazott. Szerzője Molnár Piroska IV. éves rendes hallgató.
6. N é m e t i r o d a l o m t ö r t é n e t b ő l : >A népi (völkisch) elv a legújabb német irodalomtörténetírásban®. Egy
pályamunka érkezett be, melyet a kar szorgalmi díjjal
(50 P) jutalmazott. Szerzője Hauler Ernő IV. éves rendes
hallgató.
7. K ö z é p k o r i t ö r t é n e l e m b ő l : »A Csanádi püspökség alapítása®. Egy pályamunka érkezett be, melyet a
kar pályadíjjal (100 P) jutalmazott. Szerzője . Pikéthy
Károly II. éves rendes hallgató.
8. T ö r t é n e t i s e g é d t u d o m á n y o k b ó l : ' »A levélírás Erdélyben®. Egy pályamunka érkezett be, melyet
a kar pályadíjjal (100 P) jutalmazott. Szerzője Elekes
Ferenc II. éves rendes hallgató.
9. Ö s r é g é s z e t b ő l : »A mesolithikum hazánkban®.
(Egy pályamunka érkezett be, melyet a kar pályadíjjal
(100 P) jutalmazott. Szerzője Szabó György III. éves rendes hallgató.
A Magyar Tudományos Akadémia jutalomkőnyveit
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/nyerték el: Molnár Piroska, Éles Róza és Dénes Márta
IV. éves rendes hallgatók.
. Dr. Tárczy Károly tanügyi főtanácsos által felajánlott
50 pengő névértékű erdélyi nyereménykötvény Asztalos
Eszter IV. éves rendes hallgatónak ítéltetett oda.
Munkácsi-Jóo Imre alapítványból származó és az
Egyetemi Tanács által kiegészített alapítványi kamat (50 P)
i f f . Pa-pp József Pál II. éves rendes hallgatónak ítéltetett oda.
Budai Goldberger-féle adományból jutalomban részesültek dr. Nóvák József tanársegéd és Szádeczky Kardóss
Samu- díjas gyakornok (200—200 P).
4. A m a t e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i
karon:
1. G e o m e t r i á b ó l : »Szabadon választható tétel«.
Egy pályamunka érkezett be, melyet a kar szorgalmi díjjal
(75 P) jutalmazott. Szerzője Fila Jenő III. éves matematikafizika szakos hallgató.
2. K i s é r l e t i f i z i k á b ó l : »Szabadon választható
tétel«. "Egy pályamunka érkezett be, melyet a kar szorgalmi díjjal (75 P) jutalmazott. Szerzője Barabás József
díjtalan gyakornok.
3. E l m é l e t i f i z i k á b ó l : »Szabadon választható
tétel«. Egy pályamunka érkezett be, melyet a kar pályadíjjal (100 P) jutalmazott. Szerzője Fényes Imre IV. éves
matematika-fizika szakos hallgató.
4. Á l t a l á n o s á l l a t t a n b ó l : »Szabadon választható
tanulmány az általános állattan, vagy a mikrotechnika köréből®. Egy pályamunka érkezett be, melyet a kar pályadíjjal (100 P) jutalmazott és külön dicsérettel tüntetett ki.
Szerzője Gellért József díjas gyakornok.
5. F a j b i o l ó g i a - és ö r ö k l é s t a n b ó l : »Szabadon
választható tétel«. Egy pályamunka érkezett be, melyet a
kar pályadíjjal (100 P) jutalmazott. Szerzője Kállay Ernő
Béla V. éves orvostanhallgató.
6. Á l t a l á n o s n ö v é n y t a n b ó l : »A virágtalanok
körébe eső tanulmány, különös tekintettel a Nagyalföld
vagy Erdély vegetációjára«. Egy pályamunka érkezett be,
melyet a kar pályadíjjal (100 P) jutalmazott. Szerzője
Czibula Győző díjas gyakornok.
7. N ö v é n y r e n d s z e r t a n b ó l : »Valamelyik kisebb
növényrendszertani, növényföldrajzi vagy ökologiai tétel
feldolgozása®. Egy pályamunka érkezett be, melyet a kar
pályadíjjal (100 P) jutalmazott. Szerzője Nyárády Antal
IV. éves természetrajzszakos hallgató.
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' A kar a Klug Lipót-felé alapítvány folyó tanévi 200
P-s kamatát megosztva (100—100 P) Fila Jenő III. éves
és Molnár József II. éves hallgatónak juttatta.
Az egyetemi Tanács a tanév folyamán kifejtett érdemes irodalmi munkásságáért a Budai Goldberger-féle adomány terhére dr. Hargitai Zoltáji, dr. Kónya Albert és
dr. Gelei Gábor tanársegédek részére 200—200 P pénzjutalmat engedélyezett.
A Magyar Tudományos Akadémia útján felajánlott
Kaán Károly »Természetvédelem és természeti emlékek«
című művét a kar mint könyvjutalmat a természetvédelem
iránt tanúsított érdeklődéséért Szűcs Lafos IV. éves hallgatónak ítélte oda.
5. A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i

karon:

1. A k ö z g a z d a s á g i p o l i t i k a tárgyköréből: »A
közgazdasági pályák szerepe és fontossága« Két pályamunka
érkezett be. a) Szerzője: Bagarus Éva IV. féléves hallgató.
A kar 30 pengős szorgalmi díjjal jutalmazta, b) Szerzője:
Markos • Ádám II. féléves hallgató. A kar 50 pengős szorgalmi' díjjal jutalmazta.
2. Á s z ö v e t k e z e t i p o l i t i k a tárgyköréből: »Az
erdélyi magyar szövetkezeti mozgalom jelentősége és hatása
az anyaországra«. Egy pályamunka érkezett be, melyet a
kar 30 pengős szorgalmi díjjal jutalmazott. Szerzője Bokor
Zoltán IV. féléves hallgató.
3. A p é n z ü g y t a n tárgyköréből: »A pénzérték szilárdságának közgazdasági jelentősége«. Egy pályamunka
érkezett be, melyet a kar 30 pengős szorgalmi díjjal jutalmazott. Szerzője Derzsi Ernő VI. féléves hallgató.
4. A k ö z g a z d a s á g t a n tárgyköréből: »Az erdélyi
fakereskedelem és ipar jelentősége«. Egy pályamunka érkezett be, melyet a kar pályadíjjal (100 P) jutalmazott.
Szerzője i f f . Szent-lványi Árpád VI. féléves hallgató.
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9. A befolyt tandíj

A tudománykar megnevezése

1

2

3

Befolyt

Visszatérítés

Tiszta tandíj

I.

|

IL
f

|
é

l

é

v

Jog- és államtud. kar

55.911'—

66.513 — 1314'—*

Orvostudományi kar

19.768 —

16831 —

160 —

Bölcsészet-, nyelv- és történettud. kar

5.917 —

5.524 —

32 —

Matematika és term. tud. kar

4.950 —

4.837 —

16.221-

15.600 —

Közgazdaság tud. kar
összesen

•

b

e

—

II.

n

524 —

54.597'-*

66.007 —

96 —

19.608 —

16.735 —

5.885 —

5.524'—

64'—

4.950-

4.773 —

200 —

16.125 —

15.400 —

—

96 —

884 — 101.165 — 108.439 —

102.767 — 109323 — 1602 —
1

I.

II.

L

1

1

* Megjegyzés : 112 pengó a 86.336/942 VKM. rendelet alapján a II. félévben téríttetett vissza.

10. A tandíjmentes hallgatók cs az elengedett tandíj
Tan d í j m e n t e s s é g e t

A

I

Vs

tudománykar
megnevezése

II.

I.

I.

3

II.

I.

3/4

/4

I.

1

é

Jog- és államtudományi kar

65

116

157

219

Orvostudományi kar

31

14

76

61

5

88

Bölcsészet-,
nyelv- és történettud. kar

2

3

14

7

1

Matematikai és
term. tud. kar

7

4

18

6

Közgazdaságtudományi kar

14

8

54

63

119

145

319

356

Összesen:

—

/4

11.

I.
,é

V

I.,
b

mentességet
élvezők
száma

e g é s z

3' 4
I.

Erd.

Cs.
I.

II.

11.

e

11.

i-

11.

n
13 134

96 1024 898

Az elengedett
tandíj összege

Az
i
elengedett
tandíj évi
összege

I.
félévben

II.
félévben

P

P

P

100224

79280

179504

158* 1 8 5

110

241

143

—

74

43

37

28

21

—

6

78

128

344

346

32240

35584

67824

38

37

13

18

44

50

—

3 129

121

240

240

25104

25376

50480

—

15

14

7

8

20

14

—

2

44

30

111

78

11472

8416

19888

12

81

82

77

78

125

77

—

5

42

60

394

384

38762

38880'

77672

60 464

366

326

250

458

305

42 242

—

K.

z e t t

B 1 V B

II.

III.

11.

f

3

* 1 rendkívüli hallgató s/i 111. fokú kedvezménnyel.

—

29 427

4 3 5 2 1 1 3 1946 2 0 7 8 3 2

187536

395368

11. A kiadott távozási és végbizonyítványok
Jogés államtudományi

Orvostudományi

K i a d a t o t t

k
I.

II.

I.

a

11.

I.

é

1

f

Mat.
és term.
tudományi

Bölcs.-, nyelvés tört. tud.
r

o

é

v

|

11.

b

I.
e .

Távozási
bizonyítvány

19

13

7

3

1

2

1

2

Végbizonyítvány

44

179

4

45

6

28

7

4

63

192

11

48

7

30

8

6

Összesen:

összesen

n
I.

I(.

Közgazdaságtudományi

II.

I.

II.

7

32

27

61

297

93

324

n

3

41

—

3

48

190

12. A jog- és államtudományi karon tett vizsgálatok
és szigorlatok
Jogtud. | Államtud.

III.
II.
I.
alapvizsga alapvizsga alapvizsga

Egész

351 200 151 314 202 112 251 155 96

Pót

151 115 36 103 78 25 118 91 27

Államtudományi

Kiegé- Kom- KomKiegészítő szítő binált binált
jogtudoállam- fog- államtudo- tudo- tudományi
mányi mányi mányi

Kánon
jogtud.

Szigorlatok
II. III. pót I.
8
Tartva

—

502 315 187 417 280 137 369 246 123

Jogtudományi

I.

Elutasítva
—

—

Összesen

Elfogadva

Tartva

Elutasítva

Elfogadva

Tartva

Elutasítva

Elfogadva

Tartva

Elutasítva

Elfogadva

Tartva

Elutasítva

Tartva

V i z s g á l a t o k

Elfogadva

|

államvizsga

II. pót L
z

i

II. pót I.

É

146 194 157 92 144 124 68 4

4

Elfogadva

99 149 104 86 84 68 66 4

4

Visszautasítva

47 45 53

6 60 56

2

—

—

.

II. pót I. pót I. pót I. pót

o

r

—

25 2

96 99 56 41 5

33 7

23 2

66 54 54 30 5

23 7

30 45

10

—

—

2

1

—

a

t

2 11

—

—

13- A jog- és államtudományi karon tett vizsgálatok és. szigorlatok eredménye
Vizsgálatok

Egyhangúlag
kitűnő
®/o

Szótöbbséggel
kitűnő
o/o

Egyhangú

Szótöbbséges
o/o

°/o

Egy
tárgyból
pótv.
o/o

Teljes
Pótismétlésre összeElfogadva
alaputasítva
sen
vizsga
o/o
o/o

Visszautasítva
o/o

a
o
N
Együtt
to

to
0)
to

O

160

456

86

24-5

65

18-5

351

151 115

761

36

2 3 9 151

502

52

1 6 6 125

398

82

261

30

25

314

103

78

75'6

25

244

103

417

2'4

44

17 5 103

41-6

68

271

28

111

251

118

91

77-0

27

23-0 118

369

31

128

1 4 0 388

42-4 236

25-8 123

133

916

372 284

76-3

88

2 3 7 372 1288

I. alapvizsga

4

11

4

11

32

11. alapvizsga

7

2-3

18

57

111. alapvizsga

2

08

6

13

14

28

92

Jogtudományi
államvizsga

Államtudományi
államvizsga

Összesen

1

Szigorlatok

Egyhsngúlag
kitűnő
o/o

I. jogtudományi

11. jogtudományi

1

07

—

—

Szótöbbséggel
kitűnő
0/0

Egy- .
hangú

o/o

Egy
tárgyból
pótszig.
o/o

Teljes
ismétlés összesen
O/o

Szótöbbséges

o/o

Pótszigorlat

Visszautasítva

Elfogadva
o/o

o/o

Tco
N
CO
CO

Együtt

o

9

6-2

15

10 3

506

33

226

14

96

146

31

29

936

2

64

31

177

17

88

26

134 106 54 6

31

159

14

72

194

35

33

943

2

57

35

229

74

Ili. jogtudományi

4

25

3

19

7

4-5

90

57-4

27

17 1

26

166

157

26

24

923

2

77

26

183

I. kiegészítő jogtudományi

1

1

1

1-0

10

104

54

563

17

177

13

13*6

96

18

17

944

1

56

18

114

10

4

4-0

49

495

34

343

11

112

99

38

37

974

1

26

38

137

1 250

2

50 0

11. kiegészítő jogtudományi

I. kánonjogtudományi (római jog)

—

—

1

—

—

1 25-0

—

—

—

—

4

—

—

—

—

—

—

4

Szigorlatok

Egyhangulag
kitűnő

Szótöbbséggel
kitűnő

o/o

11. kánonjogtudományi (egyházjog)

1

250

Egyhangú
o/o

®/o

—

Szótöbbséges

—

2

6

Egy
tárgyból
pótszig.

Teljes
összeismétlés
sen

o/o

o/o

o/o

Pótszigorlat

1

250

4-2

74

51-4

28

194

32

22-2

144

32

30

93-7

21

16-9

124

36

36

100-0

—

25

2

2

—

—

4

—

—

—

4

28

11. államtudományi

—

—

5

4

11

89

52

419

35

283

40

3

120

8

320

11

440

2

80

—

—

3

73

4

96

23

562

5

12-2

6

14-7

41

5

—

—

1

30

1

30

21

62-2

7

22-7

3

91

33

48

45

95

8-9

557

523

219

20-5

140

13'1

1067

Kombinált államtudományi
összev. állam- és
jogtudományi

összesen

1

8

07

1

1

—

,

—

—

I. államtudományi

Kiegészítő
államtudományi

o/o

500

—

1

Visszautasítva

Elfogadva

O/o

—

—

2

9
»

tn
a

N Együtt

O$

4

—

63

32

176

—

—

36

160

1000

—

—

2

27

5

íoo-o

—

—

5

46

7

7

1000

—

—

7

40

230

220

95 7

230

1297

10

43

194
14. Az orvostudományi karon tett szigorlatok és
valamint eredményeik.
Orvosi
Első szigorlat első rész:
1.
2.
3.
4.

Kitűnő
Jó
Elégséges
Elégtelen
Összesen

10
16
73
64

szigorlatok
Első szigorlat második rész:
1.
2.
3.
4.

163

Kitűnő
Jó
Elégséges
Elégtelen
Összesen

6
11
10
6
33

Negyedik (záró) szigorlat:
1.
2.
3.
4.

Kitűnő
Jó
Elégséges
Elégtelen
Összesen

8.
16
20
7
51

Kitűnő
Jó
Elégséges
Elégtelen
Összesen:

8
26
22
38_
94

Harmadik szigorlat:

Második szigorlat:
1.
2.
3.
4.

vizsgálatok,

1.
2.
3.
4.

Kitűnő
Jó
Elégséges
Elégtelen
Összesen:

4
18
8
8
38

Összesítés I.—IV. szigorlatig:
1.
2.
3.
4.

Kitűnő
Jó
Elégséges
Elégtelen
Összesen

36
87
133
123
379

195
15. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon,
valamint a matematikai és természettudományi karon tett
szigorlatok ős eredményeik
Bölcsészetdoktori

szigorlatok

Summa
cum
laude

Cum
laude

Rite

Összesen

A bölcsészet-, nyelv- és
történettudományi karon

5

7

3

15

A matematikai és természettudományi karon

2

5

4

11

•

Gyógyszerészi
Matematikai és természettudományi karon

elősz igorlatok

Kitűnő Jeles

Általános növénytan

3

—

2
3

—

2

4

Kémia

—

1

4

Kémia analizis

—

1

Gyógyszerészi
Matematikai és természettudományi karon
Ásvány- és kőzettan
Alt. állattan

3

4

kötelező

13

Ji
"re

Jó

Elégtelen
—

3
re
•oa

1
3

—

4

3

9

7

kollokviumok

'O
:3

Elégséges

5

Kisérleti fizika

Összesen

0

Jó

i re •Rí
-ca -oa O
•oe
-re -re .re
W 3 w bd

A közgazdaságtudományi karon tett szigorlatok,,
valamint eredményeik
Elöszigorlat:
kitűnően megfelelt
3 hallgató
jelesen megfelelt
17
„
jól mégfelelt
32
„
megfelelt
15
„
pótszigorlatra utasítva
27
„
ismétlő szigorlatra utasítva
7
,,
összesen jelentkezett
101
„
Elfogadtatott
67
„
Elutasíttatott
34
„
7. (kereskedelemtudományi szigorlat:
jelesen megfelelt
jól megfelelt
megfelelt
pótszigorlatra utasítva
ismétlő szigorlatra utasítva
Összesen jelentkezett
Elfogadtatott
Elutasíttatott

9 hallgató
8
„
9
„
26
„
3
„
55
„
26
29
„

II. (első közgazdaságtudományi) szigorlat:
kitűnően megfelelt
jelesen megfelelt
jól megfelelt
megfelelt
pótszigorlatra utasítva
Összesen jelentkezett
Elfogadtatott
Elutasíttatott

1 hallgató
4
5
5
3
18
15
3

III. (második közgazdaságtudományi) szigorlat:
kitűnően megfelelt
jelesen megfelelt
jól megfelelt
megfelelt
ismétlő szigorlatra utasítva
Összesen jelentkezett
Elfogadtatott
Elutasíttatott

1 hallgató
7
„
8
„
4
„
1
„
21
„
20
„
1
„

197
Közgazdaságtudománydoktori

A tudománykar megnevezése

szigorlatok:

Summa
cum
laude

Cum
laude

Rite

Elutasítva

3

8

8

3

Közgazdaságtudományi Kar
Összesen: 22.

198

17. A m. kir. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság előtt
tett vizsgálatok
Alap-

Összevont
Pedagógiaialap- és szak-

Szak-

g á l á t
o z a K O K

cg
j>

H.
cs "3

Magyar, latin —
—
„
német
—
„
francia
—
„
olasz —
—
„
angol
—
„
román
—
„
történelem
Latin, német
—• —
Latin, francia —
—
„
görög
—
—
„
román
—
—
„
történelem
—
Német, francia —
—
„
olasz
—
—
„
angol —
—
„
román —
—
Német, történelem —
Francia, olasz —
—
„
angol —
—
„
román
—
Román, történelem —
Történelem, földrajz
Latin (3. tárgy)
—
Német
„
—
Olasz
„
—
Román
„
—
Történelem (3. tárgy)
Matematika, fizika —
Fizika, kémia —
—
Természetrajz, földrajz
Természetrajz, kémia
Matematika (3. tárgy)
Természetrajz (3. „ )

Összesen

1
4
6
8

.S
0/0

4 100
5 83.33
5 62/50

—

—

—

—

—

—

3
2
1
4
1

3 100
2 100
1 100
3 75
1 100

ra

1
3
13
—

0/0

>
H.

13

c?
CO "3

2
2 66.67
9 46.13

U

—

»/o

>
"u

3

75

—

—

—

—

—

—

16
1
1
1

12! 75
1 100
1 100
1 100

—

—

1 100
9 80 91
2 66-67
6 66.67

1
11
3
9
—

—

—

1

—

1 100
—

92 70 7609

0/0

2 100
—

5 100

5

—

—

1 100
5 71.43
1
50

1
7
2
—

—

2

1

1
—

5
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

59

—

—

—

1

—

3

60

—

1

—

—

—

1 100

1
5
1
3
—

—

—

—

6 46 15
3: 33.33

13
9
2
7
2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

...

—

1

1

—

—

—

—

—

—

3
2
2
3

...

—

—

—

—

—

—

1
—

—

—

3 100
1 100
—

—

!
1
1
—

—

2 100
—

1
—

—

1 100
1 100
1 100

2
—

—

—

—

_
—

—

100

2 66 67

2 100

_

—

3

—

4 100
—

—

—

3 100
—

—

—

—

3 42.86
2 100'
1 100

—

4

—

—

1 100
4 80
1 ibo
2 66 67

3

2
4

c?

CS 33

-

—

7
5 71.43
50
4 . 2
3
2 6667

"M

H> O

cg

Cg

<e

u
•oo

1

50
—

—

—

—

6

4 66-67

3

3 100

—

—

c
2

-

__
1

—

1 100

3333

83 41 49.4C 17

1
1

—

—

—

1 100

—

2

15 88-23

—

5 100
2 100

—

40 33 82.5C
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18. A m. kir. Középiskolai Tanárképző Intézet taglétszáma
I. félév

I. Bölcsészet-, nyelv- és tört. tud.
tanárképzőintézeti tagok
Magyar-német —
—
— szakos
Magyar-francia —
—
—
-olasz
— —
—•
-angol —
—• —
-román —
—
—
-latin
— —• —-történelem —
—
-német-francia
— -német-olasz —
—
-német-történelem
-német-filozófia
-francia-német
—
-francia-román
•—
-francia-történelem
-francia-művészettört.
-francia-filozófia
—
-olasz-német
—
—
-olasz-francia —
—
-olasz-román
—
—
-olasz-történelem
—
-olasz-művészettört.
-román-francia
—
-román-történelem —•
-román-filozófia ,—
-latin-francia
—
-latin-olasz
.—
—
-latin-történelem
—
-latin-filozófia
-történelem-francia
-történelem-földrajz
-történelem-művészettört
-történelem-filozófia
Német-francia
—
—
—
-olasz
—
—
—
-angol —
—
—
—
-román
—
—
—
-latin —
—• —
—
-történelem
—• —
-francia-olasz —
—
-francia-román
—
-francia-történelem
-francia-művészettört.
-olasz-francia —
—
-olasz-román
—
—
-olasz-szlavisztika
—
-latin-történelem
—•
öss

14
11

18

1

3
7
13
4

2

2
5

2

12
5
3
2

2

1

4

2

1
1

4

2

1
1

II. félév

200
I. félév

Francia-olasz
—
—
—
„
-angol
—
—
—
,,
-román
—
—
—
„
-latin
—
—
—
„
-olasz-magyar
—
„
-olasz-román
—
„.
-román-olasz
—
—
„
-angol-román —. —•
„
-latin-görög
—
—
„
-latin-történelem
—
Olasz-latin
—
—
—
—
Román-latin —
—
—
—
Latin-görög
—
—
—
—•
Latin-történelem
—
—
—
„ -görög-német
—
—
„ -történelem-görög — —•
Történelem-földrajz
— —
„
-földrajz-német
,,
-földrajz-műv. tört.
„
-földrajz-filozófia
„
-művészettörténet

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Összesen

II.

5
5
2
1
1
1
5
—

1
1
2
1
8
2
1
1
32
3
—

1
1

If félév

3
6
3
1
1
I
5
1
1
1
1
1
9
2
1
1
29
3
1
1
—

166

167

24
1
12
25
2
1

21
1
10
21
1
1

Összesen .

65

55

Mindössze

285

263

Matematikai és term. tud.
tanárképzSintézeti tagok

Matematika-fizika
—
— szakos
„
-fizika-kémia
„
Fizika-kémia
—
—
—
„
Természetrajz-földrajz
—
„
Természetrajz-kémia
—
„
Földrajz — — —
—
—
„

i
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19. Kiadott oklevelek
N
<0

Születési év

N é v

fa

A)

Születési

A jog- és államtudományi karon

éi)' K án á n j o g i d o k t o r i o k l e v e l e t
1
2
3
4

Bálint József
Hettmanek János Mihály
Körtvélyesi László Albin
Szász Elek Dezső

1
2
3
4
5
6
7
8

1919
Ambrus Tamás Jenő
Anca Livia
1919
Antalfy György dr.
1920
1919
Arató Pál Antal
1915
Ádám Antal
1908
Babos Balázs
1916
Bagossy Levente László
Balajthy Sándor Béla
1910
Ferenc
' 1911
Balanyi Béla Gergely
1916
Balogh György
1915
Balogh István
1901
Bara Lajos
Bács Albert
1913
1901
Bálint Árpád
1916
Bálint Dezső
1896
Bedő András dr.
1919
Beer Heinz Ottó dr.
1911
Bihari Zsigmond
1895
Bikfalvi István
1918
Blum László
1894
Bodnár Pál
1910
Boér László Károly
1917
Bogdánffy Gábor Antal
1914
Bognár Sándor dr.
1920
Bokor Károly dr.
1911
Botár Zoltán László
1918
Bruoth János
Buza Zoltán Tibor
1917
Elemér
Búzás Gergely Mihály dr 1 9°4
1918
Cserháti Oszkár
Csortán Márton
1913
1912
Csóvics István
1916
Daragus Árpád József
1914
Debreczi Sándor Árpád
1909
Dékány Ernő
1917
Dékány Pál
1914
Dobolyi Sándor Albert
1911
Dóczy Zoltán Gedeon dr.
1911
Dukay Béla
1915
Elekes Andor Gábor

b)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Oklevél
száma

hely

190X
1915
1909
1915

kapott:

Orószhegy
Vencsellő
Pillerpeklény
Székelyhodos

Jogtudományi doktori oklevelet

2990/1941--42
2876/1941--42
2876/1941—-42
2990/1941--42

kapott:

Gyula
Csíkszereda
Szeged
Jászapáti
Szatmárhegy
Nagykőrös
Tasnád

2991/1941--42
t á S á A g + t - -42
2761/1941—-42
2991/1941--42
1478/1941--42
1478/1941--42
929/1941--42

Nagybánya
Kecskemét
Kolozsvár
Hadad
Magyarnemegye
Vulkán
Szeged
Karácsonyfalva
Csatár
Bécs
Versec
Tövis
Mezőtelegd
Szilágysomlyó
Naszód
Dés
Marosvásárhely
Betfalva
Csíkcsekefalva
Szécsény

2991/1941--42
2761/1941—-42
1099/1941- -42
2593Ú94I- -42
1692/1941--42
1425/1941--42
2991/1941--42
1902/1941- -42
1902/1941- -42
2991/1941--42
1841/1941- -42
1425/1941- -42
1553/1941--42
2991/1941- -42
1692/1941—-42
323/1941--42
2877/1941- -42
2593/I9+ 1 - -42
1478/1941- -42
1841/1941—-42

Kolozsvár
Miklósvár
Kecskemét
Szováta
Szabadka
Üröm
Nagybánya
Szeged
Sztropkó
Bikfalva
Nagyenyed
South-Norwalfc
S zékelykeresztur

-

262/1941--42
2761/1941—-42
1099/1941--42
2991/1941--42
2877/1941- -42
1425/1941- -42
2761/1941- -42
323/1941- -42
2991/1941--42
2233Á94I- -42
1692/1941- -42
1841/1941—-42
1967/1941- -42

202
N é v
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
76
77
78
79

80
81

82
83
84
85

86
87

88
89
90
91
92

Születési év

Születési

hely

Eöllős Árpád Barnabás
1916 1 Kukmér
Farkas Béla
1919 s Kolozsvár
Farkas Sándor
1920 j Kecskemét
Feiler Béla dr.
1895 Marosújvár
Fekete László
1917 Dés
Fikk Zoltán
1917 Marosvásárhely
Filep Miklós
1916 ! Marosvásárhely
Fodor Ferenc Emil
1912
Budapest
Fodor Gyula
Aranyosrákos
Ipi 4
Fodor Tibor
1913 Csíkrákos
Friedmann Zoltán László 1913
Nagyvárad
Fritz János
1919 Kecskemét
Fritz Zoltán
1912 Szegvár
Gábor László Emil
1915 Kézdivásárhely
Gál Antal
1904 Csíkszentlélek
Gálfi Elek
1910 Iszló
Görgey Mihály
1919 Nagykároly
Gráf István
1918 Budapest
Gruden Ernő Dezső
Nagyvárad
19 1 5
Gulyás Sándor László
1920 Békés
1914 Nagyvárad
Guttmann Katalin
Gyöngyössy Dániel Téter 191S
Karánsebes
1915 Marosvásárhely
Gyulai Zsigmond
Gvevi Tóth Ernő László l
Péter
I9 r 4. Kiskunhalas
Halász József Bennó Jenő 1918
Budapest
Hankovics Sándor József
1914 Budapest
Kálmán
Hágen László
1908 Szabadka
Háromszéky Sándor
1908 Brassó
1920 Szeged
Horváth-Zsikó László
1914 T o r j a
Illyés Elemér
1913 Resicabánya
Insperger Géza
1020 Battonya
Ipacs Lajos László
Iszlay József
Kolozs
19*3
1915 Oroszka
Ivicsics Gyula Sándor
Ivkovich-Ivandekich Pál
1918 Szabadka
Janka Gyula
1918 Makó
1919 Rétság
Jánoshegyi Ferenc
Jeney Andor József Iván 1920 Tarcal
Jenei Pál László Károly 1917
Kassa
1915 Vasad
Kabay Lajos
1917 Tasnád
Kaizler László
1919 M áiT. -íarossziget
Kallós Tibor
Kalmár Gábor Pál
1918 Bácsalmás
1915 Szabadka
Kaufmann László dr.
1916 Bonchida
Kálmán Lajos
Kelemen Dénes Gyula
1914 Torda
József
1915 Turkeve
Kelemen Zoltán Béla
1916 Monor
Kellner Jenó Elemér 'dr.
1910 Kiskereki
Kerezsi "László
1920 Budapest
Kertay Sándor István
1916 Sarkad
Képíró Kálmán László
1913 Déda
Kieselstein Lajos

Oklevél
száma

2400/1941—4%
2543/19+I—42
2593/I94I—42

1425/1941—42
2400/1941—42
1902/1941—42
1692/1941—42
2543/I94I—42

1692/1941—42
2877/1941—42
2761/1941—42
929/1941—42
780/1941—42
I553/I94I—42

1099/1941—42
1099/1941—42
1001/1941—42
262/1941—42
2991/1941—42
2877/1941—42
2761/1941—42
210/1941—42
210/1941—42
210/1941—42
2593/I94i—42

2991/1941—42
1841/1941—42
2543/I94I—42

2761/1941—42
780/1941—42
2 543/ I 94 I —'4 2

2643/1941—42

I5S3/I94I—42

210/1941—42
1967/1941—42
210/1941—42
2761/1941—42
2593Á94I—42
1967/1941—42
1758/1941—42
2643/1941—42
2991/1941—42
509/1941—42
2761/1941—42
2877/1941—42
2761/1941—42
470/1941—42
2643/1941—42
2991/1941—42
2991/1941—42
2119/1941—42
1425/1941—42
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Pb
93 i
94 I
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

143

N

Születési év

Kincses Elemér Ádám
1914
Király József
1916
Kirinyi István József
1918
Kiss András
1913
Kiss László
1919
Kiss László Péter dr.
1913
Kiss Zoltán
1917
Klein György
1909
Kocsis Szilveszter Imre
1908
Kodé Kornél Tivadar
Zoltán
1915
Kollár Mátyás
1897
Komka Péter Béla dr.
1915
Kopányi Bálint
1917
Korpos Ernő
I9Ó
Kovács
János
1914.
Kovács József György
1919
Kovács László
I9I3
Köpeczi Jenő Andor
1908
Krajnik Sándor
1913
gr. Kuún Géza Károly
Zsigmond
1916
Laky Barnabás dr.
1915
László János
1916
Lengyel Béla
1909
Lengyel Lajos
1909
1906
Lessmeister László
1920
Lőblé Lóránd
1919
Lőrinczi László dr.
19-S
Lőwenstein Gyula
Lukács Ödön József
1914
Lukács Pál
1918
Lukovits Endre Pál
1917
Majoros József
i9J3
Márkos Jenő
1916
Márkus Elek Richárd
1917
Antal János
1911
Máté Kálmán Árpád
Máthé Tibor László Pál 1916
1904
Meszli Menyhért
Mező "Álmos dr.
1919
Mérei Ferenc
1912
Mihály László
1904
Milassin László Zoltán
1920
Mironiczky János
1898
Móczár Andor
1919
Möck Vilmos
1907
Mucsi Sándor Béla
1917
Murányi György
1906
1913
Nagy Géza
Nagy Géza
1914
1915
Nagy Imre Mihály
Nagy Lajos Adorján
1915
Ágoston
1914
Nagy Mátyás

Születési

hely

Nagyenyed
Hatvan
Brád
Medgyesháza
Sarkad
Szeged
Vargyas
Budapest
Zenta
Mokrin
Béreg
Bánhida
Nagyvárad
Mikeszásza
Kolozsvár
Kúnszentmárton
Marosújvár
Parajd
Nagyvárad
Budapest
Budapest
Mezőgerebenes
Kéthely
Erzsébetváros
Hódság
Nagyvárad
Pusztacelina
Makó
Pozsony
Nagyvárad
Nagykároly
Szentdemeter
Székclykeresztúr
Budapest
Nagybajom
Oklánd
Szentfülöp
Ágotakövesd
Máramarossziget
Brassó
Szeged
• Zombor
Kiskunfélegyháza
Dormanesti
Hódmezővásárhely
Békéscsaba
Damak
Nagyrév
Hódmezővásárhely
Szinérváralja
Fogaras

Oklevél

I 553/ I 9+ I —4 2

2877/1911—42
H25/19+1—42
470/1941—42
2233/1941—42
1692/1941—42
780/1941—42
1001/1941—42
1099/1941—42
I S53/ I 94 I —42

1902/1941—42.
2877/1941—42
470/1941—42
2991/1941—42
2643/1941—42
401/1941—42
2233/1941—42
2 S43/ I 94 I

42

1478/1941—42

1099/1941—42
470/1941—42
1758/1941—42
589/1941—42
1758/1941—42
589/1941—42
2643/1941—42
470/1941—42
2543A941—42
1099/1941—42
1758/1941—42
1478/1941—42
2877/1941—42
7S0/1941—42
210/1941—42

2543Ő94 1 —42

1967/1941—42.
2991/1941—42
2 543/ I 94 I —42

2877/1941—42
2761/1941—42.
2593/Í941—42
1001/1941—42.
2233/1941—42
929/1941—42
i°99/ I 94 I 742

401/1941—42
1099/1941—42
589/1941—42
1758/1941—42
701/1941—42
1001/1941—42
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
147
158
159
160
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

Nagy Zoltán
Nagyberzsenyi Ferenc
Károly dr.
Nemes István
Nestor Iván Kálmán
József Mária Corneiia
Németh Ferenc
Nikolics sandor dr.
Nógrádi László
Nyulak Béla
Oláh András
Oláh Béla
Olosz Iván
Opra Vilmos
Orbán Samu Zoltán
Öhler Nyáry Sarolta
Palatínus István
Palicska Mihály
Palkovics Ede Mária
Pallagi G y ö r g y
Pap Sándor Gyula dr.
Pap Zsigmond
Papp Antal
Papp Dénes Szilveszter
János
Papp Domokos
Pál Gyula
Pápai Zoltán
Pásztor Miklós
Pável László Szilárd
Gyula
Pázsi József dr.
Peterka József
Péter Béla
Péter Lóránd Amadé
Pfau János
Rádi László dr.
Reich Hugó
Ritter Jenő Gyula Sándor
Rosenzweig Ernő dr.
Rupprecht Tasziló
Ruszka István
Sándor Győző
Sárga János
Sárkány Zoltán
Sárközi Margit
Schlett Jenő dr.
Schmidt Albert János
Schwarcz
Zoltán
Schwimmer G y ö r g y
Selagian Miklós
Séllyei Gábor István
Séra István András
Siklósi Gyula László
Simon László

Születési év

1914

Születési

hely

Oklevél
száma

Marosvásárhely

2991/1941—42

912
9G

Jánosháza
Szövérd

849/1941- -42
1478/1941- -42

919
914.
919
911
913
915
919
918
912
910
914.
919
918
905
910
916
914.
917

Nagyvárad
Zsolna
Nagy becskerek'
Sárközújlak
Gyüre
Oroszhegy
Bajót
Kisjenő
Székelyudvarhely
Kézdiaibis
Bihar
Törökszentmiklós
Makó
Budapest
Makó
Tass
Enlaka
Nagyenyed

916
919
919
914
902

Nagybecskérek
Dés
Székelyudvarhely
Kolozsvár
Timár

911
9U
91+
908
896
910
911
906
916
904
915
907
916
907
907
918
904
914
918
916
9x9
917
920
913
9G

Faluszlatina
Kolozsvár
Budapest
Paripás
Gyulafehérvár
Samac
Pákozd
Parragh
Körmöcbánya
Nagysomkút
Budapest
Szilágy cseh
Szatmárnémeti
Kolozsvár
Németlövő
Beszterce
Nagyág ^
Temesvár
Jászkarajenő
Kővárberence
Szolnok
Rákospalota
Kúnszentmárton
Budapest
Szeged

2643/1941- -42
2233/1941- -42
2543A94J- -42
470/1941- -42
1478/1941- -42
1841/1941- -42
2991/1941- -42
1099/1941- -42
1692/1941- -42
1902/1941- -42
1967/1941- -42
323/i94i- -42
2991/1941- -42
15S3/1941- -42
2593/i94i-

-42

210/1941- -42
1967/1941- -42
2233Ü941- -42

1001/1941- -42
701/1941- -42
2643A941- -42
323/1941- -42
1001/1941- -42
2593/I94i-

-42

1967/1941- -42
2327/1941- -42
470/1941- -42
1902/194X- -42
175S/1941- -42
2643/1941- -42
1841/1941- -42
1478/1941- -42
1758/1941- •42
2593/I94I- -42
262/1941- -42
1001/1941- -42
1967/1941- -42
401/1941- -42
1553A941- -42
1099/1941- -42
2991/1941- -42
2991/1941- -42
589/1941- -42
2877/1941- -42

849/1941- -42
1967/1941- -42
1099/1941- •42
2761/1941- -42

205

tb
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227'
228
229
230
231
232
233 j
234
|
235 j
236 j
237 j
238 !
239
240
241

N é v
Solkoly Jenő
Soltész József Ede
Solymosi Béla
Springer Lilla
férj. dr. Vitányi Lászlóné
Sümeghy István dr.
Stachó Géza Ferenc Albert
Szabó Balázs
Szabó Dénes Bálint
Szabó József
Szabó Pál
Szabó Sándor
Szalay Béla György
Szathmáry Balázs
Szántó Endre Pál
Szebeni Irén
Szedmina Vendel
Székely Tibor Viktor
Sziebig Ödön József
Mária dr.
Szigethy Béla
Szűcs Ferenc dr.
Tamási Pál
Tasnádi Elek
Tassonyi Csaba Denis
Técsy Lajos Ferenc János
Tóth Károly
Tóth Ernő
Tóth Imre
Tóth Károly
Tóth Zoltán József
Tőkés Sándor Albert
Törley József
Vajda László
Varga Sándor
Veres István
Veress Pál
Vermes József
Voith Pál Péter
Vörös András Sándor
Weisz Ervin
Weithofer Győző Gyula
Arthúr Dezső
Weltner Frigyes
Willmann Mátyás
Zalánffy Sándor
Zádor Melitta
Zimányi Péter
Zollits József
Zsidó Károly

Születési év
916
908

9U

918
914.
910
917
920

9*3
919

9G

906
916
914.
914
908
918
912

Születési

hely

Gyergyótölgyes
Krasznabéltdk
Nagysolymos
Gyulafehérvár
Vásármiske
Nagyvárad
Kecskemét
Kecskemét
Kecskemét
. Avasfelsőfalu
Zilah
Zombor
Szászsebes
Csíkszereda
Ottomán
Ujverbász
Zentelke

913
917
9 n
912
910
918
917
903
916
916

Baczalár
Kecskemét
Erked
Csanálos
Nagykanizsa
Nagyláz
Arad
Borgáta
Mezőtúr
Hódmezővásárhely
Dicsőszentmárton
Nagyvárad
Brassó
Budapest
Győr
Nagysármás
Marosújvár
Beszterce
Szabadka
Szamosújvár
Szeged
Szilágysomlyó

904
914
9X3
906
907
906
914
906

Szabadka
Temesvár
Hódság
Homonna
Kolozsvár
Nagyvárad
Újvidék
Tövis

920
914
919
917
918
919
9*3
917
914
917

913

Oklevél

I425A941—42
589/1941—42

2593/1941—42
1425/1941—42
1001/1941—42

1758/1941—42

1967/1941—42
2593A94 1 —'4 2
2593/ I 94i—42

2 593/I94I—42

2119/1941—42
2991/1941—42
2991/1941—42
2233/1941—42
589/1941—42
1425/1941—42
2400/1941—42

2761/1941—42
2400/1941—42
210/1941—42
2761/1941—42
780/1941—42
210/1941—4
1099/1941—42
2761/1941—42
780/1941—42
2877/1941—42
Z 593/ I 94 I —4 2
2761/1941—42
401/1941—42
I 553/ I 94 1 '—42

1692/1941—42
1967/1941—42
2643/1941—4 2
401/1941—42
401/1941—42
1841/1941—42
849/1941—4 2

2877/1941—42

1967/1941—42
2 543/ I 94 I —42

1099/1941—42
2400/1941—42
1967/1941—42
2543/ I 94 I 42
23 27/194 1 —42
1758/1941—42

206
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N

Születési év

é

Születési

hely

Oklevél
száma

c) Á l l a m t u d o m á n y i d o k t o r i o k l e v e l e t k a p o t t :
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
31'
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

| Antal Ferenc
i Antal Sándor
j Antalfy György
Ágoston Pál
' Badacsonyi Iván
) Balasi János
I Bandur Erzsébet
Bánkuti István
Bárándy György dr.
Beér Heinz Ottó
Benyó Antal
Bereczky Béla
Bereczki Mihály
Berényi Sándor
Biró Tibor
Birtok-Kovács Ferenc
Bognár Géza
Bognár József
Bokor János Gyula
Bokor Károly
Bordás Lajos
Borsoss Géza

1912
1920
1915
1898
1916
1920
1919
1919
1919
1914
1915
1913
iqil
IS93
1919
1909

i

Kolozsvár
Mindszent
Szeged
Ungvár
Kiscell
Szeged
Nagykároly
Jánoshalma
Törökszentmiklós
Bécs
Budapest
Börvely
Békés
Perbenyik
Bárót
Nyárádremete
Felsőmocsolád
Vásárút
Hegyfalu
Betfalva
Nagyszalonta
Cséhtelck
Balassagyarmat

510/1941--42
2644/1941--42
13 54/i 941--42
1479/I94'--42
2992/1941--42
850/1941--42
2992/1941--42
1426/19411426/1941-"42
2762/1941--42
211/1941—-42
IÓ93/'I94I_- 4 2
2234/1941--42
I759/I94i--42
2992/1941--4?
2594/2941--42
2992/1941--42
1002/1941--42
2S78/1941--42
2401/1941-- 4 2
1903/1941—-42
1100/1941-- 4 2
702/1941--42
930/1941-- 4 2

1918 |
1320 :
1905
1889 |
1909 i
i
1919 ; Budapest
1919 | Kolozsvár
1
19*7 J Kolozsvár
1920 Cegléd
1905 Szilágyfőkeresztúr
1908 Budapest
1906 Óverbász
1905 Budapest
1897 Borszék

930/1941--42
. 2762/1941--42
2992/1941--42
2992/1941--42
2120/1941-- 4 2
2644/1941-- 4 2
2544/I94I_- 4 2

Szeged
Hódmezővásárhely
Gönc
Hajdudorog
Arad
Budapest
Obrezs
Kolozsvár
Csíksomlyó

2234/1941-- 4 2
2544/1941-- 4 2
1100/1941-- 4 2
324/1941--42
2594/1941--42
2878/1941-- 4 2
2992/1941-- 4 2
2992/1941--42
263/1941--42

Both Antal Lajos Ferdinánd
Bretschneider Harry Károly
Zsigmond
Buday Árpád
Buza Zoltán Tibor
Elemér dr.
Csík József
Dénes Dezső dr.
Dézsi József
Dorth Fülöp Jakab
Dölle Gyula
Eigel Mihály
Farkas Elemér Ferenc
1916
Sándor
1902
Farkas János
1918
Farkas Miklós
1907
Fejér György
Fejér István Ernő Jenő i 1920
1919
Fekete József
Fischl Tibor
19*3
Forrai Tibor Gergely dr.
1917
Földes Zoltán
18S4
Franciszcy Zoltán Gyulí
1911
József
1917
Fülöp László
1895
Gallus Frigyes
1902
Gausz Ferenc
1917
Goldner Károly András
1909
Grigercsik Géza
1920
Gulyás Ferenc
1906
Hajdú József

Nógrádvcrőce
Zboró
Gyalu
Ő futak
Kolozsvár
Oravicza
Füzesabony
Péterréve

1968/1941--42
2S78/1941--42

211/1941-- 4 2

I759/I94I"- 4 2

2992/1941-T42
I479A9+ 1 - - 4 2
263/1941-- 4 2

1903/1941--42
2120/1941-- 4 2
2992/1941-—42

207
N
00
ü
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
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

N é v

Születési év

Halász Imre
Hausz Mihály
Hegedűs Dénes Albán
Aladár
Hegedűs József
Herbuth Jenő
Hetesi Antal
Hodonyi János
Hollay Béla Ottó
Homai Sándor Antal
Horváth Levente dr.
Illyés Károly
Iring Árpád
István János
Jávori Béla Károly
Jónás Antal
Joó Ervin
Jordán László
Józsa Győző Ferenc
Juhász István József
Kanizsay-Karg György
Ferenc József
Karácsonyi Sándor Zoltáí!
Karger Ervin József
Katona Endre
Kaufmann László
Kántor Nándor Lóránd
Tihamér
Keksz Lajos Ernő
Kellner Jenő Elemér
Kemény Károly
Kerekes Ervin Bertalan
Kerekes Jenő
Kerekes István Ferenc
Keresztény Imre Mihály
Keresztény János
Kis István Béla
Kiss Lajos Tibor
Kohán Domonkos László
Korének György János
Kósa Zoltán Miklós
Kosztolányi László Károly
Kovács István
Koyer Ignác József
Krokovay Zoltán
Kuhn Ádám
Landau István
Láng Lajos
Leitner Róbert
Lelkes József
Lukács László Antal Ede
Lukách Tibor
Makkos Sándor
Máté Árpád
Mensch Károly

Születési hely

1911 | Kolozsvár
1908
Szombathely
1912
1908
1902
1908
1915
1920
1919
1914
1915
1897
1916
1918
1918
1916
1918
1913
1918
1907

Temesvár
Visk
Bácskeresztur
Budapest
Nagyszentmiklós
Budapest
Nagyvárad
Kérő
Nagyenyed
Dés
Nagybánhegyes
Budapest
Ü j szentiván
Földeák
Budapest
Pásztó
Szeged

Í9G

Szeged
Kecskemét
Lúgos
Alsórákos
Szabadka

1913
1900
1916
1910
1919
1919
1914
1917
1915
1916
1915
1916
1919
1919
1909
1919
1911
1914
1911
1918
1895
. 1920
1910
1920
1918
1912
1896
1911

Rákospalota
Nagybecskerek
Monor
Budapest
Kecskemét
Kolozsvár
Törökszentmiklós
Diósgyőr-Pereces
Diósgyőr-Pereces
Budapest
Aranyosmarót
Kispest
Üjpest
Celldömölk
Balassagyarmat
Kolozsvár
Budapest
Ilonca
Cservenka
Felsőgalla
Nagymajtény
Tiszaroff
Szombathely
Harsány
Nagyszombat
Budapest
Zetelaka
Överbász.
1

I l

93
1910
1903

Oklevél
száma
1968/1941— -42
2878/1941--42
2878/19411002/1941—-42
324/1941--42
2234/1941--42
1693/1941- -42
1842/1941—-42
2644/1941--42
2992/1941—-42
2992/1941- -42
2992/19412992/1941--42
1100/1941--42
2992/1941--42
2992/1941--42
2328/1941--42
263/1941--42
, 1968/1941—-42
590/1941--42
402/1941--42
2762/1941--42
1100/1941—-42
1100/1941--42
2401/1941—-42
1002/1941--42
1002/19412878/1941—-42
1693/1941-- 4 2
471/1941- -42
X002/1941-- 4 2
263/1941--42
2992/1941-- 4 2
850/1941--42
2544/1941- - 4 2
2120/1941—-42
1968/1941-- 4 2
I 554/ I 94 I — -42
402/1941- - 4 2
2394/I94I- -42
2 594/ I 94 I _ - 4 2
2544A94I- -42
1842/1941--42
' 263/1941--42
2544/J94I- -42
930/1941-- 4 2
i 693/' i 9 4 1 --42
590/1941-- 4 2
2644/1941--42
1968/1941-- 4 2
2762/1941--42
510/1941-- 4 2
211/1941-- 4 2
1968/1941-- 4 2
1693/1941-- 4 2

208
N
V)
PÍ
102
103
104
105
106
, 107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140,
141 :
142 |
143 '
144'
145;
146 ;
147)
na:
149
150
151
152
i

N é v

Születési év

Mertse Arisztid György
Vilmos
1916
Mezei Béla
1894
Mező Álmos
1919
Méder Pál
,
1907
Jrfészáros Pál Zoltán
1909
Miskolczy János
1903
Miskolczy János István
19*3
Mizsei László
1914
Mosdóssy József Alajos
1891
Mundruczó Péter
1904
Nagy 'Czirok Károly
Sándor
1912
Nagyberzsenyi Ferenc
Károly dr.
1912
Naszvadi Mihály
1914
Nádori Gyula
1917
Nemecz "Károly
1918
Nikolics Sándor
1919
Nyárády Iván Zsigmond
1918
Lajos Miklós
1911
Ordódy András Béla
Osváth Pál
1905
Papp Imre
1920
Pataky Antal
1910
Pályi Kiss László
1917
Péterfy Gábor
1906
1913
Pöcs László
Pókecz Lajos
I9I3
1920
Popovics Béla
Pototzky Béla
1906
Radnóti Sándor
' 1913
Radványi Márton Ernő
1914
Rákos Pál
1919
Salánki Lajos Jakab
1912
Sághy János dr.
1917
1911
Sándor Pál Mihály
Sáska Andor
1889
1915
Seöbő Tibor
1920
Serei Rudolf
1910
Sigmond István
1917
Simon László
Sinkó Eerenc
i9!3
1918
Solymár László
1914
Sólyom Károly
1916
Soós László dr.
1910
Spitzer Ferenc
Sróth Mihály
1895
1914
Stark László
Steffler Sándor Miklós
1919
1895
Sterbák Gyula
Stetzenbach Dániel
1911
1918
Strubert Miklós dr.
1918
Szabó László
Szabó Tibor
1913

Születési hely

Oklevél
száma

Magyarpécska
Szatmárnémeti
Ágotakövesd
Üjverbász
Karcag
Máramarossziget
Arad
Jászberény
Budapest
Gyula

2992/1941- - 4 2
2 3 2 8 / 1 9 4 1 - -42
1426/1941- - 4 2
1554/I94I_-42
1100/1941- - 4 2
1002/1941-- 4 2
1693/1941- - 4 2
2992/1941--42
2762/1941- - 4 2
2644/1941--42

Tataháza

2992/1941- - 4 2

Jánosháza
Kunszentmiklós
Tatabánya
Kárásztelek
Nagybecsfcerek

1 6 9 3 / 1 9 4 1 - -42
2878/1941- - 4 2
1968/1941— - 4 2
1903/1941- - 4 2
1100/1941— - 4 2

Budapest
Aranyosmarót
Csenger
Szeged
' •
Tuzla
Homorődalmás
Monó
Gyöngyös
Sziszek
Kassa
Marosvásárhely
Rákoskeresztúr
Tőketerebes
Törökszentmiklós
Gyula
Szolnok
Alsódabas
Gyergy ős zentmiklós
Felvinc
Budapest
Tiszafüred
Rákospalota
Magyargy erőmonostor
Csene
Szentes
Karcag
Szabadka
Komlóssellő
Petrozsény
Szombathely
Duránd
Óverbász
Nagyszentmiklós
Balogfala
Budapest

21878/1941-- 4 2
2992/1941— - 4 2
2992/1941- - 4 2
1 6 9 3 / 1 9 4 1 - -42
1842/1941-- 4 2
I 7 5 9 Á 9 4 I - -42
2878/1941-- 4 2
2 5 4 4 Á 9 4 I - -42
1100/1941-- 4 2
I 4 7 9 / I 9 4 I ~ -42
2401/1941-- 4 2
2992/1941— -42
850/1941-- 4 2
1968/1941— -42
211J1941--42
2 7 6 2 / 1 9 4 1 - -42
1100/1941--42
2878/1941— -42
2046/1941--42
2 7 6 2 / 1 9 4 1 — -42
2992/1941--42
I 5 5 4 / I 9 + 1 - -42
2992/1941--42
2 4 0 1 / 1 9 4 1 — -42
4 7 1 / 1 9 4 1 - -42
2 1 1 / 1 9 4 1 — -42
2 6 4 4 / 1 9 4 1 - -42
5 9 0 / 1 9 4 1 - •42
1100/1941— -42
2 5 4 4 Á 9 4 i — •42
1100/1941— -42
•510/1941— 42
2 9 9 2 / 1 9 4 1 - -42
1 6 9 3 / 1 9 4 1 — 42
4 0 2 / 1 9 4 1 — 42

209
N
CO
PU
153
154
155
156
157
158

159
160
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

Születési év

N é v

Szabó Zoltán
Szani Elemér
Szedi Imre
Szende György
Szentkirályi Ferenc
Szentpáli-Gavallér Pál
György Lajos Aladár
Antal
Szentpéteri Imre
Szécsi Ferenc János
Székely Gábor Mátyás
Széky Endre Sándor
Szilágyi István
Szilágyi Zoltán
Szomorú István
Szőke Sándor
Sztrilich Béla
Tapsony Miklós
Tatay Ferenc
Tordas Zsolt László
Antal
Tóth Henrik Gyula
Ágoston
Tóth István
Tömörkény László István
Zoltán
Török Miklós András
János
Turzó Tamás
Vajda Béla
Valentini Tibor
Varga Tibor
Ványi Jenő
Vozár István
Wagner Péter
Weiszman Imre
Zeley Ferenc Lajos
Zottich Vince
Zöld Gábor

Születési hely

Oklevél
száma

1920
1919
1913
1917
1916

Kecskemét
Battonya
Karcag
Szeged
Szilágysomlyó

2401/1941- -42
2992/1941--42
2992/1941- -42
2234/1941- -42
2594/1941- -42

1914
1919
1920
1920
1899
ÍJH3
1903
1914
1909
1911
1894
1907

Máramarossziget
Makó
Szeged
Jászladány
Gerjen
Gyula
Dés
Cegléd
Szabadszállás
Zenta
Nyíregyháza
Kolozsvár

324/1941- -42
2878/1941- -42
1968/1941—-42
930/1941--42
2328/1941—-42
2234/1941- -42
2878/1941—-42
930/1941- -42
211/1941— -42
2878/1941- -42
1903/1941- -42
1693/1941- -42

1911

Szakolcza

1693/1941- -42

1906
1916

Horgos
Cservenka

1100/1.941--42
930/1941- -42

1895

Szeged

1916
1916
1902
1919
1912
1916
1910
1911
1908
1915
1911
1918

Beszterce
Kiskundorozsma
Turkeve
Békéscsaba
Nyárád
Budapest
Békéscsaba
Üjsóvé
Makó
Bodonkút
Szamosújvár
Derecske

850/1941--42
850/1941590/1941--42
2878/1941--42
2120/1941—-42
2544/1941- -42
1968/1941—-42
I554/I94I--42
2328/1941- -42
1002/1941- -42
2992/1941--42
I554/194I- -42
2644/1941—-42
2762/1941- -42

Az orvostudományi karon
Orvosdoktori oklevelet kapott:
B)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Andrásofszky Tibor Samu
Bagarus András
Bajkó Barabás
Bajkó Viktor
Balázs István
Benedek Károly
Bereczki Mihály
Birek László
Borsay János György
Csiszér István Lajos
Dragus László

1914
1917
1916
1914
1914
1916
1917
1918
1918
1915
1914

Kolozsvár
Magyarigen
Nagyvárad
Zilah
Vésztő
Kraszna
Kolozsvár
Belényes
Budapest
Csíkszentsimon
Méhtelek

2645/1941- -42
2545/1941--42
1969/1941- -42
93i/i94i- -42
2545/1941- -42
931/1941--42
1427/1941- -42
2993/1941- -42
931/1941--42
1760/1941--42
931/1941- -42
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Ferenczi Gabriella
férj. dr. Nagy Elemérné
Földesy Zoltán
Fritz János
Frőhlich Jenő István
Gózner Elek
Gönczy Kornél Gábor
Herskovits Dezső
Hoffmann János Gáspár
Klein János
Klinghofer László
Kristóf Gizella Etelka
Molnár Béla
Mózes . Károly
Nemes László
Sajgó Erzsébet Ilona
Scheck Mihály
Schwartz Zoltán
Sibak Erasmus
Singer Irén Eszter
Solymos Tibor
Székely Károly
Szilágyi György
Szombathelyi László
Theesz János
Todorov Encev Dezső
Tompa Sándor Ferenc
Tusa Adám Károly

Születési év

1918
1916 .
1913

1915
1917
1915
1917
1916
1913
1917
1918
1917
1917
1913
1916
1915
1915.

1913
1902

1913.
I9I3

1916
1917
1914
1915
1915
1916

Születési hel\

.2645/1941--42

Nagypestény
Kolozsvár
Nagypereg
Désakna
Nagykároly
Székelyudvarhely
Zilah
Csóka
Vajdahunyad
Nagyvárad
Szászváros
Budapest
Nagyvárad
Zilah
Budapest
Monospetri
Terje
Valkó
Kiskundorozsma
Budapest
Gyergyóalfalu
Nagykároly
Kolozsvár
Budapest
Varbica
Orosháza
Berettyószéplak'

2545A94I- -42
2545A94I- -42
2993/1941- -42.
931/1941--42
1101/1941-- 4 2
2879/1941--42
noi/1941-- 4 2

1427/1941--42
2545/I94I- -42

2645/1941--42
2235/1941- -42.
1101/1941—-42
325/1941--42
2 5 9 5 / I 9 4 I — -42

2235/1941--42
931/1941--42
472/1941--42

2993/1941- -42
2 3 2 9 / I 9 4 I - -42
2993/1941--42
2993/I94I- -42

1694/1941--42
I.843/Í94I- -42

1101/1941—-42
1843/1941--42

2545/1941- -42

Orvosdoktori oklevelét honosította
egyetem :
1

Bednárz Károly-nak

2
3
4
5
6

Katzer Andor-nak
Martina Oszkár-nak
Mestitz Mihály-nak
Orosz Tibor-nak
Tóth Zoltán-nak

1906
1909
1914
1909
1907
1914

Magyarkanizsa
Marosvásárhely
Iszkony
Marosvásárhely
Tasnádszántó
Nagyszentmiklós

Oklevél
száma

az
11897/1941—42
í 1835/1941—+2
3 763/1941—4-2
5 910/1941—42
'2996/1941—42
. 506/1941—42

C) A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon
Bölcsészet doktori oklevelet
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Árkossy Sándor
Haáz Ferenc Béla
Hegyi Endre
Horváth László Gábor
Imre Sámuel
Kárpáti Emil
.Kenyeres László
Manga János
Márton Gyula

1915
19*3
1:916
1908
1917
1915
1915
1906
1916

Bunyaszekszárd
Székelyudvarhely
Gilvács
Vác
Felsőőr
Kolozsvár
Budapest
Pereszlény
Nagymon

kapott:
2994/1941—42
2994/1941—42
2646/1941—42
2610/1941—42
1102/1941—42
2121/1941—42
1695/1941—42
2596/1941—42
2546/1941—42
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10
11

12
13
14

Mészöly Dezső
Miszti László
Molnár Zoltán
Valentiny Antal
Varga Valéria

D)

Születési év

1918
1915
1907
1883
1917

Születési

1

3
4

5

6
7

8

9

10
11

2994A94-I—42
2546/1941—42
2994/1941—42
2994/1941—42
2763/1941—42

Budapest
Józsefháza
Kisvárda
Samac
Törökszentmiklós

A matematikai- és természettudományi karon

Bölesészetdoktori oklevelet
2

Oklevél

hely

Futó József
Imre József
Kerékgyártó Jenő
Kiss Mária
Kónya Albert
Kovács Endre
Méhes ICálmán dr.
Ördögh Ferenc
Szenessy. Márta
Tóth Ferenc
Xántus János

1918
1907
1914
1914
1917
1918
1911
1916
1916
1912
1917

kapott:
2597/i94i—42
2236/1941—42
2122/1941—42
1103/1941—42
1904/1941—-42

Csökmő
Litke
Debrecen
Tiszafüred
Budapest
Konkolyfalva
Budapest
Szeged
Budapest
Berzák
Kolozsvár

233°/I94i—42
2597Á94 1 —42

1103/1941—42
2764/1941—42
2402/1941—42
2402/1941—42

E) A közgazdaságtudományi karon
Közgazdaságtudományi doktori
kapott:

18

Citron Margit
férj. Mózes Mihályné
Bod Viola
Boghina Elemér
Botár István
Engi Károly
Gorody Árpád
Gufárt Károly Márton
Horosz Béla
Kabay Sándor
Keresztúry Farkas
Magyarossy Gyula
Moldován Ernő Géza
Nagy Ernő
Pásztóhy Pál
Philippi Ernő Aladár
Rösler Károly
Szigeti Zoltán
Thurzó-Nagy Árpád Lajos

19

József
Tóth Sámuel

2
3
4
5

6
7

8
9

10

11

12

13
14
15

16
17

oklevele-t

1912
1911
1914
1903
1909
1917
1907
1909
1917
1898
1901
19*3
1912
1900
1905
1899
1913

Kolozsvár
Kolozsvár
Szászsebes
Élesd
Petrozsény
Orsova
Nagyenyed
Kolozsvár
Bánffyhunyad
Esztény
Kolozsvár
Bethlen
Magyarigen
Alsóssora
Budapest
Székelyudvarhely
Kudzsir

2547/1941—42
. 932/1941—42
1480/1941—42
403/2941—42
2880/1941—42
1970/1941—42
2.598/1941—42
1104/1941—42
2995T94I—42
781/1941—42
1970/1941—42
264/1941—42
2880/1941—42
1905/1941—42
2547/i94i—42
2403/1941—42
781/1941—42

1898

Miskolc
Torda

1272/1941—42
2765/1941—42

1918
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20. Kitüntetéssel vizsgázott hallgatók
A)

A jog- és államtudományi karon

Egyhangúlag kitűnő

Szótöbbséggel kitűnő

I. Alapvizsga.
1.
2.
3.
4.

Balázs János
Csikós Mihály János
Makara Gyula
vitéz Tiba István

1.
2.
3.
4.

Boros László
Jager Endre
Pinkóczy László
Szent-Iványi Csaba

II. Alapvizsga.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

'Ágh Béla
Fekete Gyula
Kakas István
Kun Gazda György
Ladányi László
Stépán József
Szakács István

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Agócs László
Balogh Barna
Bajor Antal
Bokor Antal
Demeter Vilmos
Dómján Mihály
Grabán László
Dr. Holló Domokos
Kinizsai Nagy Imre
Magyari Miklós
Prehoffer Elemér
Ság János
Schuller László
Somfai Tibor
Szabó Éva
Szilágyi József
Takácsy Miklós
Vécsei Béla Miklós

III. Alapvizsga.
1. Kiss Gyula
2. Pintér Péter Pál

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erdei Géza
Godó József
Klamár Zoltán
Nagy Béla
Richter István
Szentpéteri Imre

I. jogtudományi (történeti) szigorlat.
1- Séra István

1.
2.
3.
4.

Bakonyi Miklós
Bense István
Farkas Sándor
vitéz Ipacs Lajos
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Egyhangúlag kitűnő.

Szótöbbséggel kitűnő
5.
6.
7.
8.
9.

Janka Gyula
Németh Ferenc
Pásztor Miklós
Pozsár Pál
Steffler Sándor

II. jogtudományi (vegyes) szigorlat:
1. Antalfy György

2. Bense István

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Buday Árpád
Farkas Sándor
Horváth István
Horváth Zsikó László
Jónás Antal
Kerekes Jenő
Koller Rozália
Kósa Zoltán
Lászlófy Antal
Mareczky Béla
Siklósi Gyula
Steffler Sándor
Tasnádi Endre
Turzó Tamás
Vajkonyi József

III. jogtudományi (tételes) szigorlat.
1.
:2.
3.
-4.

Buza Zoltán
Farkas Sándor
Dr. Kiss László
Séra István

1. Dr. Lőrinczi László
2. Kovács József
3. Személyi László

I. kiegészítő jogtudományi szigorlat:
:1. Dr. Mező Álmos

1. Kósa Győző

II. kiegészítő jogtudományi szigorlat:
1. Schmidt Albert
I. kánonjogtudományi szigorlat:
1. Bálint József
II. kánonjogtudományi szigorlat:
1 . Bálint József
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(Egyhangúlag kitűnő)

(Szótöbbséggel kitűnő)

/. államtudományi

szigorlat:

1.
2.
3.
4.
II.

Dombóy Edit
Popovics Béla
Szentpéteri Imre
Székely Gábor

államtudományi

szigorlat:

1.
2.
3.
4.
5.
Kiegészítő

Homai Sándor
Papp László
Serei Rudolf
Szentpéteri Imre
Tömörkény László

államtudományi

1. Dr. Buza Zoltán

szigorlat:

1. Dr. Bárándy György
2. Kerekes Jenő
3. Dr. Strubert Miklós

Kombinált államtudományi

szigorlat:

1. Buday Árpád
2. Kósa Zoltán
3. Zöld Gábor
B) Orvostudományi karon
Első szigorlat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I. része: ,

Dénes Ferenc
Duffner János
György Pál
Kastély Etelka
Komjátszegi Sándor
Koncz István
Lakatos György
Lázár Piroska
Méder Éva
Molnár Éva

Második
szigorlat:
1. vitéz Berde Botond
2. Frank Ernő
3. Horváth Éva
4.' Vescanné Hirsch AÍice
5. Orbán István

Első szigorlat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Harmadik
1.
2.
3.
4.

II.

része~

Csia Pál
Gyergyay Ferenc
Halmi István
Krisár Aladár
Nagy Károly
Nagy Pál
Strömpel Endre
Török Ferenc

szigorlat:

Ferenczi Gabriella
Gózner Elek
Mózes Károly
Scheck Mihály

.
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Negyedik
1.
2.
3.
4.

Bagarus András
Bajkó Barabás
Bereczky Mihály
Ferenczi Gabriella

szigorlat:
5. Hoffman János
6. Kristóf Gizella
7. Scheck Mihály

C) A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon
Bölesészetdoktori szigorlat
(Summa cum laude)
1. Imre Samu
4. Szádeczky-Kardoss Samu
2. Manga János
5. Valentiny Antal
3. Márton Gyula
D) A matematikai és természettudományi karon
Bölesészetdoktori
(Summa cum laude)
1. Imre József
1.
2. Kovács Endre
2.
3.
4.
5.

szigorlat
(Cum laude)
Futó József
Kiss Mária
Kónya Albert
Ördögh Ferenc
Tóth Ferenc

Gyógyszrészi elővizsgálatok
(Kitűnő)
Növénytanból:
1. Farkas Lajos
2. Nonn Gyula
3. Strausz István
Gyógyszerészi kötelező
(Kitűnő)

kollokvium

E) A közgazdaságtudományi karon
Az előszigorlatot kitüntetéssel tették
1. Kiss Ibolya '
2. Stankóczy Zoltán
3. Szendrovits Zoltán

le:

A II.

renes szigorlatot kitüntetéssel
1. Fraenkel Angéla

tették

le:

A III.

rendes szigorlatot kitüntetéssel tették le:
1. Alexy Béláné Szabó Gizella
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XV. Alapítványok
Hz egyetem! quaestora kezelésében 1941. évi december hó 31.-ón
Sorszám

1

y
y
y
5

6

Kelte

N e v e

C é l j a

Dr. Tóth Lajos államtitkár és
gelencei Miháltz Ödön és neje
Debreceni Júlia egyesített alapítványa. Takarékbetéti könyvben 278 P 80; f tőke és kamata

Karonként felváltva, évenként
egy-egy
hazafias,
szorgalmas és tehetséges
hallgató jutalmazása

Dr. Hermann Antal és neje Józsa
Aranka egyetemi néprajzi pályadíj alapítványa. Takarékbetéti könyvben 169 P 37 f tőke

Néprajzi tárgyú dolgozat
jutalmazása

Kendi Finály Henrik emlékdíjalapítványa. 3 drb. á 1000 K .
névértékű 6®/0-os nostrifikált járadék kölcsönkötvény (jelenleg
érték nélkül) és 139 P 40 f
tőke és kamata

Régiségtudományi tárgyú
dolgozat jutalmazása

1927.
XXI.
25.

Dr. Csengery János alapítványa.
Takarékbetéti könyvben 290 P
27 f tőke és kamata

Klasszika-filológiai dolgozat jutalmazása

1928.
XII.
3-

Dr. Tóth Károly egyetemi pályadíjalapítványa. Takarékbetéti
könyvben 5540 P 84 f tőke, és
kamata

Jogtudományi tárgyú dolgozat jutalmazása

193411.
12.

Dr. Dános Árpád ösztöndíjalapítványa. 2 drb. összesített (a
10—10 drb.) 1495. és 1795- sz
együtt 9600 K névértékű Budapest
székesfővárosi
4 1 / 2 %-kaI
kamatozó 1914. évi kibocsátású
kölcsönkötvény és a hozzájuk
tartozó kamatszelvények. Takarékbetéti könyvben 418 P 87 f
tőke és kamata

A kamatszelvények jövedelme mint egy-egy tanévre szóló ösztöndíj
a
jogi
kar
által kijelölt
hallgatónak 10 havi előleges és egyenlő részletben fizetendő ki

Dr. Munkácsi Joó Imre ösztöndíjalapítvanya. Takarékbetéti
könyvben 661 P 90 f tőke és
kamata

Bölcs.-, nyelv- és tört.tud. szakba vágó dolgozat
jutalmazása

1924.
III.
12.

1924.
• IX.

^1925.
26.

i<

3^4-

An.
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C é l j a

8

1937II.
20.

Dr. Szádeczky-Kardos Gyula segélyalapítvány.
Takarékbetéti
könyvben 1212 P 89 f tőke és
kamata

Egy vagy több mat. és
term. tud. kari jő előmenetelő, szegénysorsú, lehetőleg erdélyi származású
hallgató vagy szigorló ásvány, kőzet-, v. földtani
kirándulási segélyezése

9

194.1.
II.
20.

Lord Rothermere egyesített alapítvány. Takarékbetéti könyvben
26.500 P tőke és kamata

Az alap jövedelmének fele
tudományos munkák kiadására fordítandó

10

19+1.
XII.
31-

Egyetemünk barátainak szövetsége. Takarékbetéti
könyvben
15 pengő 30 fillér tőke és kamata.

11

1926.
VI.
25-

12

19+2
III.
27.

Néhai dr. Kubinyi Pálné sz. Bartányi
Anna emlékére létesített irodalmi
jutalomdíj alap. (Az alapítványi vagyon 1633 P 80 f tőke és kamata).
Iivenkinti jövedelme váltakozva osztandó ki a kolozsvári és szegedi egyetem tanársegédei között.
Klug Lipót geometriai alapítványa. — Takarékbetéti könyvben
10088 P. 89 fülé;.

Egy orvoskari tanársegéd tudományos dolgozatának jutalmazására.

Kamatjövedelem kiadandó:
a) elsősorban olyan hallgatóknak, akik a geometriának azon a területén érnek el értékes önálló eredményeket, amelyet az
alapitó kutatásaival gazdagított. — Munkájukhoz
méltó jutalomban részesülhetnek, akik az alapító egyegy "értekezését áttanulmányozzák és a megértéséhez szükséges
ismeretek
megszerzése után azt a
szemináriumi órákon eredményesen ismertetik.
b) akik a geometriának
más területén fejtenek ki
értékes munkásságot.
c) Ha a hallgatók előbb
leírt irányú munkásságának érdemszerinti jutalmazása nem meríti ki az alap évi jövedelmét, a megmaradó jövedelem a geometria művelésének és hazai oktatásának ügyét előmozdító más célokra fordítható, így fiatal matematikusok komoly matematikai
tanulmányainak
elősegítésére.
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Sor- j
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vm.
7-

Néhai dr. Bárány Gerő nevére
tett jutalomdíjalapítvány. — Takarékbetéti könyvben 1200 tőkí
és kamata.

C é l j a

A filozófiából jó előmenetelt tanúsító bölcs.-,
nyelv- és tört. tud. kari
hallgató jutalmazása. Alapító levél jóváhagyás alatt.

XVI.

Jelentések
1. Egyetemi Könyvtár
Kolozsvárra hazatért tudományegyetemünk második
tanéve az Egyetemi Könyvtárban még mindig az átalakulás
és a rendkívüli munkák éve volt. A könyvtár tisztikara
csak a mult év szeptember havában történt kinevezésekkel
érte el teljes létszámát. E kinevezésekkel dr. Hótnan Bálint
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr, valamint dr. Szily
Kálmán miniszteri biztos úr jóindulata és megértése révén
könyvtárunk a leghatalmasabb személyzettel ellátott magyar
könyvtárrá vált, hogy betölthesse egy fedél és közös igazgatás alatt hármas feladatát: mint a kolozsvári öt fakultású
egyetemnek és a városunkban működő többi főiskolának tudományos könyvtára, mint Erdély nemzeti könyvtára s mint
Kolozsvárnak és Erdélynek legnagyobb közművelődési
könyvtára: 25 tudományos tisztviselő, 17 segédtisztviselő,
25 altiszt és szolga hatalmas munkaerőt jelent. Tudnunk
kell azonban, hogy e személyzet több, mint hatvan százaléka csak kineveztetésekor lépett könyvtári szolgálatba és
munkaerejének teljes kifejtése csak kellő kiképzés után
várható.
E helyzet ismeretében, tekintettel arra, hogy a könyvtár megindult hatalmas gyarapodása a 22 évig hiányzó
magyar könyvanyag kiegészítésében állott, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi-Könyvtára igazgatóságához "fordultam testvéri segítségért. E könyvtár ugyanis,
mint hazánk nemzeti könyvtára, igyekszik maradéktalanul
megőrizni a magyar irodalom emlékeit és mióta a magyar
nemzeti bibliográfia elkészítésének a feladatát is vállalta,
katalóguslapjait, melyek egyúttal a nemzeti bibliográfia
adatait is képezik, Adrema-levonatokkal sokszorosítja. Megkértem tehát dr. Fitz József főigazgató urat, hogy az
Adrema-levonatok félretett kliséi alapján a mi könyvtárunk
számára katalógusainknak megfelelő számú levonatot készíttessen vékony, tartós papíron. Az Országos SzéchenyiKönyvtár ezt a munkát önköltségi aron volt szíves elkészíteni szükség szerint 4—8 példányban, aszerint, hogy a
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szóbanforgó munkáról a katalógusokban szükséges volt-e
a főlapokon kívül utaló lapokat is elhelyezni. A mai napig
286.000 Adrema-levonatot kaptunk kézhez és azokat könyvkötőnk által katalógusainknak megfelelő nagyságú és színű
katalóguslapokra és kartonokra ragaszttattuk. Következő
feladatunk az így nyert katalóguslapoknak és utalóknak
három katalógusunk számára való betűrendbe osztása volt.
A 286.000 lapnak betűrendbe osztása hosszú és fáradságos
munkát igényelt, de csak befejezés után foghattunk hozzá,
hogy a hatalmas gyarapodásból a szerzeményi naplóba
bevezetett könyvek katalogizálásához szükséges lapokat a
betűrendből kiemeljük és a könyveket, valamint a hozzájuk tartozó lapokat beszámozzuk. A számozás után
kikerült katalóguslapokat azután be kellett olvasztanunk
a könyvtár két hatalmas katalógusába, vagyis a tisztviselők
dolgozótermeiben lévő betűrendes katalógusba és a könyvtár katalógustermében a közönség rendelkezésére álló kartotékrendszerű betűrendes katalógusba. A szakkatalógus számára szánt kartonlapokat azonban félre kellett tennünk,
mert azoknak a tizedes szakrendszeren alapuló katalógusba
való beosztása több szakképzett tisztviselőnek még igen
hosszú ideig tartó munkát fog adni. A könyvek beszámozása után címeiket be kellett iktatnunk a kötetalakú helyrajzi katalógusba is. Mielőtt azonban egyáltalában hozzáfoghattunk volna a könyvtári feldolgozás munkájához, egy,
a románok által elkezdett, de már végre nem hajtott munkát kellett tető alá hoznunk. A románok elkezdték ugyanis
a könyvtár hivatalbeli, betűrendes katalógusának újjárendezését, miután azt előbb a helyrajzi katalógus megteremtése céljából betűrendjéből számsorba szedték. Kivonulásukig az újrarendezésben az r betűig jutottak. Az új személyzetnek első dolga tehát az volt, hogy a szóbanforgó
katalógust az r betűtől a végéig elrendezze. E művelet,
tekintettel könyvtárunk hatalmas arányaira, az egész tisztviselői karnak hetekig tartó munkáját igényelte.
Egyfelől ez a munka, másfelől a tengernyi katalóguslap előzetes rendezése a gyakorlatlan személyzetnek annyi
idejét vette igénybe, hogy a könyvek zömének beszámozásához, katalóguslapjaik bekebelezéséhez csak későn foghattunk. így érthető, hogy a tanév végéig, mint V. számú
"kimutatásunk mutatja, mindössze 4443 munkát számozhattunk be és tehettünk a közönség számára hozzáférhetővé.
A 286.000 Adrema-levonat tekintélyes része fog fennmaradni azután is, ha a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége által küldött és magánosok ajándékaképpen sokszáz csomagban érkezett magyar könyvet mind feldolgoztuk
és beszámoztuk. Ez a fennmaradó rész egy hatalmas desi-derata-katalógust fog alkotni, amely mutatja, hogy minek
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a beszerzésére kell még törekednünk. A desiderata-katalógus által feltüntetett hiányok jobbára a könyvárusi forgalomba nem került könyveket fogják kimutatni és egyúttal
e katalógus pontos leírásai meg fogják könnyíteni a
hiányzó munkák kinyomozását és beszerzését. Egészen természetes, hogy e nagyszámú katalógus-cédula befogadásához
igen sok katalógus-dobozt kellett készíttetnünk és a múlt
évben már megrendelt 484 dobozt "újabb 254 darabbal
kellett gyarapítanunk. Nem volt könnyű feladat a katalóguslapokhoz és kartotékokhoz szükséges anyag beszerzése sem
a háborús gazdálkodás közepette. így a szakkatalógusnál
használt kékszínű kartonlapokat sehol sem tudtuk megkapni
és készítésüket a papírgyár sem vállalta. A papírgyártól
megtudtuk azonban, hogy ilyenfajta papírból a legutolsó
nagy rendelést a m. kir. állami nyomdától kapta. Kénytelenek voltunk az állami nyomda vezetőségétől kérni, hogy
esetleges fölöslegeiből segítsen ki bennünket, mert enélkül
munkánk fennakadna. Hálás köszönettel tartozunk a m.
kir, állami nyomda vezetőségének, hogy kérésünket megértéssel fogadta és több métermázsa kartonlap átengedésével
kisegített bennünket.
Míg e nagyarányú munkák folytak, közben igyekeztünk a legjobban keresett egyetemi tankönyveket minél
gyorsabban beszerezni, beszámozni és kézbeadni. Mint II.
számú kimutatásunkból látható, a lefolyt tanévben vásárlás
útján 1842 kötet könyvet szereztünk be, ezeknek igen
jelentős százaléka egyetemi tankönyv. Könyvtárunk az
egyetem valamennyi tanszékének professzorát felkérte, hogy
jelölje meg azokat a tankönyveket és egyéb műveket,
melyeket hallgatósága számára a legjobbaknak és legfontosabbaknak tart. Minthogy e tankönyvek könyvtárunkból
majdnem teljes számban hiányoztak, egyszerre csaknem
10.000 pengőt elérő összeget kellett ez égető hiány pótlására fordítanunk. Egyetemünk miniszteri biztosa látva e
helyzetet, szives volt arról gondoskodni, hogy könytárunk
a 10.000. pengőt külön segélyképpen visszakapja.
Igen nagy gondot okozott továbbá, hogy á tudományos
kutatás közben olyannyira szükséges folyóiratanyagot beszerezzük. Elsősorban az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központhoz fordultunk és kértük, hogy azokat
a folyóiratokat, amelyeket a többi egyetemi könyvtár általa
kap meg, nekünk is biztosítsa és addig is tájékoztasson
bennünket a kapható folyóiratok jegyzéke felől, nehogy a
hazai folyóiratok beszerzésénél hiábavaló kiadással felesleges anyagot szerezzünk be. Majd megkerestük az összes
minisztériumokat, hogy hivatalos lapjaikat lehetőleg a 22
esztendőre visszamenőleg megküldeni szíveskedjenek. Tudományos intézeteink kiadványait, ha lehetett, ingyen, ha nem,
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akkor cserébe vagy a legmérsékeltebb áron igyekeztünk
megkapni. Minthogy könyvtárunk dotációja a szükségletekhez képest csak igen szerény volt, a külföldi folyóiratok
élőfizetése előtt felkértük a dékáni hivatalok útján egyetemünk összes professzorait, hogy a megrendelésre ajánlott
folyóiratok jegyzékét fontosságuk szerint rangsorba állítva
juttassák hozzánk. Sajnos, e listákon szereplő, nagyszámú
folyóiratból gondos mérlegelés után csak a két-három, első
helyen szereplő folyóiratot rendelhettük meg az elmúlt
november elsején, mivel előbb még a várható könyvtári
dotációra nézve sem kaphattunk felvilágosítást. Az előfizetés megtörténte utan még "sok időnek kellett eltelnie,
amíg a folyóiratok "megérkeztek. Ennek oka a szállítás
nehézsége és például az a körülmény, hogy az egyes folyóiratok ' szerkesztősége a papírhiányra való tekintettel nem
;fogad el szívesen újabb előfizetőket. A német és olasz
folyóiratokon kívül kért angol és amerikai, sőt francia;
folyóiratok beszerzése a háború miatt teljesen lehetetlen
volt. Viszont ez a körülmény mentségéül is szolgált a könyvtárigazgatóságnak. mert hiszen — az igazat megvallva -r—
é folyóiratok előfizetésére hiányoztak is az anyagi eszközök.
A könyvtár igazgatóságának és személyzetének a lefolyt tanévben egy másik nagy gondja és munkája volt
a könyvtár gyűjteményeinek a románok kivonulása után
szükségessé vált átszervezése. így a románok az eredetileg
térképtárként berendezett helyiségeket kiürítették és a köteles példányok 'nyilvántartási hivatalává rendezték át. Ez
az osztály feleslegessé vált, mivel a könyvtár ezután nem
közvetlenül kapja a köteles példányokat, hanem mint az
ügyészségeknél felgyűjtött sajtórendészeti példányokat és
ilyképpen e helyiségekben az időszaki sajtótermékek (folyóiratok és hírlapok) feldolgozásának osztályát rendeztük be.
A térképeket pedig a hozzávaló szekrényekkel együtt,
amelyek célszerűtlenül a kézirattár termében voltak összezsúfolva, áttelepítettük az első emeleti, baloldali, ívalakú
terembe, amely igen kitűnőnek bizonyult térképtári helyiségnek. A gyűjtemény teljes újjárendezése dtán azonban
szükségessé vált egyes szekrények használhatóbbá tétele
végett azok átalakítása is. A kéziratok termében lévő 3
hatalmas asztalt a románok a második emeleti levéltárba
szállították fel. Ezeket most visszaadtuk eredeti rendeltetésüknek.
A román megszállás idején könyvtárunkban a legmostohább sorsa a Régi Magyar Könyvtárnak volt. Azért,
hogy egy speciális román gyűjteménynek díszes helyet
nyerjenek, e rendkívüli értékű gyűjteményünket eredeti,
pompás és célszerűen berendezett terméből egy "kis szobába
költöztették és oda zsúfolták össze, mégpedig különböző,
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alkalmilag összeszedett szekrényekbe, néhol hármas sorban
is egymiás mögött. Emiatt e gyűjtemény egyes darabjainak
kézbeadása körülményes munkát igényelt és az egész anyagnak adókarbantartása, sőt szellőztetése is szinte lehetetlen
volt: Minthogy a románok a maguk speciális gyűjteményét
(Sion-gyűjtemény) elvitték, Régi Magyar Könyvtárunkat
visszatelepíthettük eredeti helyére, ugyanakkor megállapítottuk hiányait, rongálódásait és egész anyagát újrarendeztük.
A könyvtár kölcsönző helyiségét is visszaállítottuk arra
a helyre, ahol eredetileg állott, vagyis az olvasótermi ellenőrző fülkétől jobbra eső terembe, egyrészt, hogy közvetlenebb kapcsolatban legyen az ellenőrző fülkével, másrészt,
hogy bő helyünk legyen a különleges gyűjtemények anyagának felügyelet alatt való használatára. A fülkebeli ellenőrzést is teljesen új alapokra fektettük és ezáltal lehetővé
tettük az ellenőrzés szigorúbb keresztülvitelét és az olvasótermi asztalok célszerűbb kihasználását.
Míg előző évi jelentésemben panaszolnom kellett, hogy
a könyvtár olvasótermei a hideg miatt cs^k heroikus elhatározással voltak használhatók, a lefolyt tanév elején
Gazdasági Hivatalunk sokszori sürgetésünkre végre él tudta
érni, hogy a könyvtár kazánjainak kijavítására szükséges
összeget előteremtse s e kazánokat október hóban rendbehozza és ugyanakkor a központi fűtés berendezését is magasnyomásúról alacsony nyomásúvá alakítsa át. így — bár
a kapott szénmennyiség igen selejtes volt — olvasóinknak
az elmúlt télen már nem kellett fázniok és a tisztviselők
is rendesen végezhették munkájukat.
Sok utánjárásba került az is, hogy a "könyvtárra felkerüljön magyar felirata és a könyvtár termei fölött az
ideiglenes, nyomdai úton készített magyar feliratok méltó
díszes álakot nyerjenek. Habár az Egyetemi Könyvtár
szükségletei okozták aránylag a legkisebb gondot a Gazdasági Hivatalnak, mivel mindig csak az elkerülhetetlen
szükségleteket tártuk fel, nem tagadható, hogy katalógusunk nagyarányú kibővülése a katalógusszekrények számának növelését rendkívül sürgőssé tette. Ugyanúgy szükséges,
hogy dolgozó- és íróasztalainkat a tisztviselők számához
mérten gyarapítsuk. Ezeket és egyéb hiányokat a miniszteri
biztos úrnak szóban és írásban is ismételten előterjesztettem
és a jövő évi költségvetés készítésénél a Gazdasági Hivatalnak is előadtam.
A könyvtár gyarapodásának, munkájának és forgalmának megvilágítására jelentésemhez több, pontos statisztikai adatokat tartalmazó kimutatást mellékelek.
I. számú kimutatásunk az olvasótermek forgalmát tünteti fel. E kimutatást a megelőző évi beszámolóval összevetve, szembeszökő olvasóink számának örvendetes emelke-
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dése a tavalyi 20.975-ről az 32.596-ra. Ezzel szemben a
használt könyvek számánál aránylag jelentéktelen emelkekedést figyelhetünk meg és csak a folyóiratok iránti érdeklődés mutatkozik majdnem kétszeresnek. E sajátságos
jelenség nyitja az, hog ezévi táblázatunkban sikerült már
reálisabb statisztikát összeállítanunk, amennyiben figyelemmel kísérhettük és kimutathattuk azon látogatóink számát
is, akik saját könyvüket olvasták és legfeljebb szótáraink
és lexikonaink segítségét vették igénybe a most már jól
fűtött termekben.
II. számú kimutatásunk szerint könyvtárunk gyarapodása összesen 22.061 darabot tesz ki. Feltűnő e táblázaton,
hogy ajándékozás útján ez évben is 9.152 kötet könyvét
és 3.000 folyóirat-évfolyamot iktattunk be könyvtárunk
állományába. Jelentős gyarapodást mutat a doktori értekezések száma. Az 5.757 doktori értekezésből azonban még
a román megszállás idejében kapott, de földolgozásra csak
most került értekezések jelentős százalékot képviselnek.
III. számú táblázatunk arról győz meg "bennünket,
hogy a könyvtár könyvkölcsönzési forgalma igen megnövekedett, mivel a tavalyi 1.182 kölcsönzővel szemben most
3.758 kölcsönzőt szolgáltunk ki és a kikölcsönzött kötetek
száma is majdnem háromszorosa az előbbi évinek.
Mielőtt IV. számú kimutatásunk taglalásába fognék, rá
kell mutatnom arra, hogy egyetemünk miniszteri biztosától
a mult évi október hó elején tett látogatása alkalmával
azt a határozott utasítást kaptam, hogy a könyvtár jövedelmeinek emelése céljából vezessem be a látogatási jegyeket a budapesti nagy könyvtárak gyakorlata szerint. A
munkálatok előkészítésére csak rövid idő állott rendelkezésemre, mivel e jegyek bevezetése november elsejétől látszott a legcélszerűbbnek, midőn már egyetemünk hallgatósága beiratkozását elvégezte es így igazolván egyetemi hallgatói minőségét, díjtalan látogatási jegyet nyerhetett.
Ugyancsak díjtalan látogatási jegyet kapott az egyetem
egész tanszemélyzete és tisztviselői kara, továbbá aki igazolta, hogy az Egyetem Barátai Egyesületének vagy az
Erdélyi Múzeum-Egyesületnek tagja. A látogatási jegy ára
havonként 1 pengő, egész évre kiváltva 10 pengőt tett ki,
s ezenkívül 10 filléres napijegyek állottak rendelkezésre
azok számára, akik a könyvtárat csak alkalmilag használták.
A látogatási jegyek kérdésével és díjhoz kötésével a könyvtári bizottság foglalkozott és végleges állásfoglalását egy
évi tapasztalathoz kötötte. Ez a körülmény ád különös
fontosságot e kimutatás adatainak. Láthatjuk, hogy novembertől augusztusig 1.631 látogatási igazolványt állítottunk
ki, amelyből 1.111 díjtalan volt. Azonkívül 2.397 napijegy
kelt el.
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A könyvtár jövedelme a napijegyekből és látogatási
igazolványokból 804 pengő 70 fillért tesz ki. Ezt az összeget a könyvtár igazgatósága a könyvtárbizottság jóváhagyásával a nagyon szerény javadalmazású kisegítő és szegődményes szolgák megsegítésére szánta.
Minthogy a könyvtár javadalmait a polgári év szerint
állapítják meg és mai viszonyaink között néha kiutalásuk
is késik, e jelentésemben, amely az egyetemi tanévet tartja
szem előtt, csak általános tájékoztatást adhatok a könyvtár
rendelkezésére álló anyagi eszközökről és hovafordításukról.
A könyvtár rendes évi dotációja . . . .
34.500 Pengő
rendkívüli javadalma
10.000 Pengő
az egyetem quaesturai hivatalától rendkívüli segély
10.000 Pengő
Összesen .

.

54.500 Pengő

Az 1941/42. tanév folyamán:
könyvek beszerzésére
18.324
folyóiratok előfizetésére
11.119
1317 kötet könyv bekötésére . . . . . .
2.542
962- folyóirat-évfolyam bekötésére . . .
2.548
254 katalógus-dobozra
1.326
286.000 Adrema-levonat felragasztására
959
fordítottunk.

P.
P.
P.
P.
P.
P.

57
42
45
30
—
—

f.
f.
f.
f.
f.
f.

Megjegyzendő azonban, hogy a külföldi folyóiratok,
árának kifizetése nagyobb részében csak ezután fog megtörténni. Jelentős összegeket fordítottunk még ezen átmeneti
idő alatt nyomtatványok, bélyegzők, katalóguslapok, kartonok, valamint a majdnem teljesen hiányzó írógépek beszerzésére.
Nagy vonásokban eképpen mutathattam* be az Egyetemi
Könyvtár 1941—42. évi munkásságát. Meleg köszönetet
mondok valamennyi munkatársam odaadásáért és buzgalmáért, amellyel feladataim teljesítésében segítségemre
voltak.
Kérem, méltóságos Rektor Űr, hogy jelentésemet tudomásul venni szives legyen.
Kolozsvár, 1942. augusztus 31.
Dr. Valentiny Antal
egyetemi könyvtárigazgató.
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1. Kimutatás a kolozsvári m. kir, Ferenc József-tudomány
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3. Kimutatás a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetem és Erdélyi Nemzeti Muzcum
Könyvtárának könyvkölcsönzési forgalmáról az 1940—41. tanévben
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4. kimutatás az 1941—4Í tanévben (1941. november 1-tŐl 1942. augusztus 15-ig) kiadott látogatásiigazolványokról és napijegyekről.
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5. Kimutatás a könyvek bcszámozási munkálatairól cs az eközben kikerült katalóguslapokról
az 1941—42. cvben.
K a t a l ó g u s l a p
a betűrendes alapkatalógushoz (Tisztviselők dolgozótermében)

Beszámozott anyag

Mű

Behelyettesítve a kiküszöbölt
többespéldáoyok helyére

443

513

Folytatólagos számozás
305331—309330 ig

4000

4402

Összesen:

4443

4915

a betűrendes
katalógushoz
a közönség
részére

a szakkatalógusokra

Utaló

Kis fehér

Kis kék

174

616

785

4000

1132

5121

7279

4443

1306

5737

8064

Fólap

Kötet

443 *

|

o k

NB. A kikerült lapokat beosztottuk már a betűrendes katalógusokba és az újonnan beszámozott
anyagot bevezettük a helyi katalógus rovataiba.
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2. Egyetemi Botanikus Kert
Egyetemünk messze földön híres botanikus kertje az
1941—42. tanév folyamán is kedvélt, népszerű és látogatott
volt. A kincses város vendégei nem mulasztották el a tátnivalók egyik legszebbikének megtekintését, múzeumunk vendégkönyvének tanúsága szerint nemcsak hazánk minden részéből, de a szövetséges és semleges külföld államaiból is
számos látogatónk volt.
A Botanikus Kert múltjáról és jelenéről a nagyközönség
tájékoztatására kiadott leírás (10 oldalon, 16 képpel, 1 térképpel) és tavalyi jelentésem számol be. 1941 őszén épült
fel a pozsgás növények (kaktuszfélék, tropikus kutyatejfélék, stb. -Cactaceae, Euphorbiaceae, Crassulaceae) új,
modern üvegháza, amely a bemutató üvegházcsoport két
szárnyát köti össze és a 12. számot viseli. A háborús anyaghiány és az építkezési költségek magas volta miatt azonban
egyelőre le kell mondanunk nagyobb építkezésekről, így
a túlzsúfolt pálmaház oly szükséges új épületéről. A magasba törő pálmák számára emeltük a pálmaház tetőzetének egy részét, egyébként az összes üvegházakban tatarozó
és javító munka folyt. Újjá rendeztük a román időkben
meglehetősen elhanyagolt gazdasági udvart és számos új
kultúrát létesítettünk. Az anyagárak és a munkabérek nagymérvű növekedése, sőt a mindjobban érezhető munkáshiány
azonban korlátozta számos továbbfejlesztő tervünket. Általában úgy dísznövénycsoportjaink, mint a növényföldrajzi
és rendszertani kultúrák, a biologiai csoportok stb. kora
tavasztól nyár közepéig teljes pompájukban gyönyörködtették a közönséget, csak a nyár második felének forró
aszálya hozott korai hervadást. A nyár folyamán egy ideig
szimfonikus zenekar hangversenyei is gyönyörködtették a
közönséget, amelynek kényelmét a falatozó kibővítése is
szolgálta.
A kert fenntartásához — az állami átalányon és saját
bevételein kívül — Kolozsvár város 1000 pengős segélye
járult, amelyért Keledy Tibor polgármestert illesse köszönet. Különös hálával kell adóznunk azonban Szily Káljmán m. k. titkos tanácsos, ny. államtitkár, volt miniszteri
biztos úrnak, akinek bölcsessége, megértése és jóindulata
biztosították a kert személyi és dologi szükségleteinek megalapozását.
A kert látogatottsága még a múlt csúcsteljesítményt
felmutató évhez viszonyítva is növekedett. 1941. szept. 1 —
nov. 10. és 1942. IV. 1.—VIII. 31. rendes belépővel 55700,
gyermekjeggyel 6700, nagyobb csoportokban (iskolák, leventék, stb.) mintegy 3000 érdeklődő tekintette meg a kertet,
ehhez jön még a tiszteletjegyesek (890), az egyetemi hall-
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gátók' (675), a középiskolai tanárok és tanulók (990) és a
rendes bérletjegyesek (65) ismétlődő látogatásai, így az
elmúlt tanévben legalább 75000 megtekintést számíthatunk.
Az 1941. háborús évben a legnagyobb európai botanikus
kertek javarésze csak régi magcserejegyzékét küldte szét
(maga a magcsereforgalom is jelentősen csökkent), így mi
is csak az 1941 évi jegyzék pótlását jelengettük meg és
küldöttük meg 112 botanikus kertnek.
Tőlünk kért és kapott 85 kert összesen 4180 csomag
magvat, mi kaptunk 840 csomag magvat. A magcsere
aránya kertünk előzékenységét mutatja. Csereviszonyban
Voltunk 6 magyar, 39 német, 2 protektorátusi, 2 főkorinányzósági, 5 svájci, 2 francia, 2 belga, 6 holland, 1 dán,
1 norvég, 4 svéd, 1 finn, 7 olasz, 1 spanyol, 2 portugál,
1 horvát, 1 bulgár és 2 román kerttel. A tengerentúli
cserék természetesen megszakadtak. Számos kiránduláson
gyűjtöttünk élő növényeket és magvakat Erdély és az
Alföld területén, különösen Újvárosi dr. főintéző.
A kert ezévi megnyitása kapcsolatos volt az átrendezett, részben egyetemi, részben az Erdélyi Nemzeti Múzeum
tulajdonát képező Botanikus Múzeum ünnepélyes megnyitásával, amelyen az igazgató-professzor ismertette a meghívott közönség: az egyetem Rektora, a kolozsvári egyházi,
katonai és polgári hatóságok képviselőinek és szépszámú
publikum jelenlétében az intézmény múltját, bemutatva a
kiállított anyagot. Nagyszabású, majd egy éves munka volt
az anyag felfrissítése, a tönkrement praeparatumok és exsiccatumok kicserélése — a múzeum létesülése, mintegy
40 év óta első ízben, — a feliratok reviziója és kicserélése,
szemléltető táblák, magyarázó szövegek, rajzok elkészítése,
stb. A múzeum újjárendezése az igazgató vezetésével Dr.
•Hargitai Zoltán tanársegéd és Keresztes Kálmán rajzoló
munkája volt. A herbárium a Margittai gyűjtemény megszerzése és saját, 250 fasciculus kitevő gyűjteményemnek átengedése, valamint az "újabb gyűjtések eredményeként
legalább 80000 lapnyi gyarapodást ért el, ami p'áratlán sz'ám
egész története folyamán. (L. részletes beszámoló a Scripta
Botanica Musei Transsilvanici I. 65—76.)
A Botanikus Kert személyzete az 1941—42. tanév
folyamán Brúder János főkertésszel bővült ugyan (1942.
márciustól), de ő csakhamar katonai szolgálatra vonult be.
További hiány még a létesített, de be nem töltött kertészeti gyakornoki és egy alkertészi állás.
A Botanikus Kert és a vele kapcsolatos intézmények
(Növényrendszertani és Növényföldrajzi Intézet, Botanikus
Múzeum) kiadásában jelentek meg a tanév folyamán:
1. Acta Geobotanica Hungarica IV. 1. (1941). 2. (1942)
352 oldalon az intézetek tagjainak (b. Soó R., Nyárády
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E. Gy., Máthé I.," Hargitai Z., Efjvárosi M., Balázs F.,
Nyárády A., Felföldy L., Igmándy J.) 12 dolgozatával,
számos táblával és térképpel.
2. Scripta Botanica Musei Transsilvanici. I. 1—7.
(1942) 112 oldalán 19 kisebb dolgozattal.
3. Magyar Flóraművek IV. kötete (Horváth: A Mecsekhegység és környékének flórája).
4. Nyárády E. Gyula—b. Soó Rezső: Kolozsvár és
környékének flórája. 1—4. füzet, 320 1., sok képpel.
5. A Kolozsvári Egyetemi Botanikus Kert és Múzeum.
1942.
A természetvédelmi területeinken változás, hogy a gyergyótölgyesi Vereskő újra a Csíki Magánjavak birtokába
került vissza.
Reméljük, hogy az állandóan nehezedő gazdasági viszonyok ellenére kertünk fenntartása és fejlesztése egyrészt
vezetőinek és alkalmazottainak odaadó, néha szinte önfeláldozó munkája, másrénzt egyetemi és miniszteriális fórumainak jóakaratú és megértő segítsége folytán méltó lesz
sikerekben gazdag múltjához.
Kolozsvár, 1942. szept. 10.
Dr. berei Soó Rezső
egyetemi ny. r. tanár,
a

Növényrendszertani

és

Növény-

földrajzi Intézet, a Botanikus
és

Múzeum,

valamint

Nemzeti Múzeum

az

Kert

Erdélyi

Növénytárának

igazgatója.

3. Testnevelési intézet.
Személyiügyek:
A nagyméltóságú vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
Űr legfelsőbb rendeletével már a mult tanév végén megbízott egyetemünk testnevelési ügyeinek vezetésével 3 évi
időtartamra. Még a mult év végén e tárgyban tett felterterjesztéseim eredménye képen 1941. július 1-ével egyetemünkhöz két testnevelési tanár neveztetett ki, névszerint
•Kovács Béla és Varga Jenő. Mindketten azonnal el is foglalták állásaikat és rövid katonai szolgálatuk miatt történt
megszakítással teljes megelégedésemre végezték munkájukat.
A női testnevelés vezetésére Varga J.enőné sz. Bosnyákovits
Etelka testnevelési tanárnőt alkalmaztam, akinek ezen megbizatását a V. K. M. is jóváhagyta. 1942. január hó 1-ével
a V. K. M. egyetemünkhöz kinevezte vívómesternek Szabó
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László okleveles vívómestert. így miután a személyi kérdések megoldódtak, zavartalanul megkezdhettük már a
tanév elején a testnevelési gyakorlatokat és az egyesületi
munkát és azt ugyancsak zavartalanul végezhettük egész
éven át.
- Szervezés:
A tanév megkezdése előtt tisztelgő látogatásokat tettem
az újonan megszervezett O. S. K. vezetőinél, ahol megbeszéltem az egyetemi testneveléssel és leventeképzéssel kapcsolatos ügyeket. Mindenütt a legnagyobb megértésre találtam, ami záloga volt eredményes évi munkásságunknak.
Felkerestem "dr. vitéz T árczay-Felicides Román miniszteri
osztályfőnököt, a Társadalmi Sport és Testnevelés vezetőjét,
vitéz Kudriczy István vezérkari ezredest, á leventék országos parancsnokat.
Dr. Szily 'Kálmán államtitkár, miniszteri biztos többszöri megbeszélésünk eredménye képen biztosította a testnevelés és a KEAC anyagi alátámasztását. A miniszteri
biztos úr az első félév tartamára 12.000.—, a második félévre 12.000.— pengőt utalt kezeimhez e célra. Az összegeket a quaestura őrzi és számolja el.
Az egytemi testnevelés tagozódása:
Egyetemünkön testnevelésre és levente-kiképzésre kötelezett minden olyan féríihallgatónk, aki még nem töltötte
be 23-ik életévét. Női hallgatóinkra is ugyanez a korhatár
kötelező. Az érvényben levő miniszteri rendelet értelmében
férfi hallgatóink hetenként egy, míg a nők két testnevelési
órán kötelesek részt venni.
Ama hallgatók, akik a KEAC valamilyen szakosztályában működnek, a kötelező testnevelési órák alól fel vannak
mentve. így tehát testnevelésünk a következő módon tagozódik: 1. kötelező testnevelés, vagy 2. a KEAC valamelyik
szakosztályában való munkásság, 3. leventeképzés.
Férfiak kötelező testnevelése:
Egyetemünkön a kötelező testnevelési órák férfiak
részére december hó elsejével indultak meg. E késés oka
az, hogy egyetemünk nem rendelkezik saját'tornacsarnokkal.
A férfihallgatók részére ezért a ref. gimnázium tornacsarnokát béreltem ki, ami javítás alatt állván, csak erre az
időpontra lett kész.
Kötelező testnevelési órákat a következő elosztással
vezették testnevelési tanáraink: Kovács Béla testnevelési
tanár az orvostudományi-, bölcsész-, matematikai- és ter-
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mészettudományi kari hallgatókat, Varga Jenő testnevelési
tanár a jogi és közgazdaságíudománykari hallgatókat
oktatta. 'A második félévben február 1-ével kezdődött a,
kötelező testnevelés és zavartalanul folyt az év végéig.
Hangsúlyozni kívánom, hogy testnevelési törekvéseink
az egyetemen mindaddig nem lesznek eredményesek, amíg
az egyetemi tornacsarnok fel nem épül. A Kolozsvár városban levő középiskolák nem rendelkeznek olyan tornacsarnokkal, ami kielégíthetné a mi igényeinket. Sem felszerelés,
sem a legelemibb egészségügyi követelményeknek nem felelnek meg.
Nők kötelező testnevelése:
Női hallgatóink testnevelése október 15-én megkezdődött a ref. leánygimnázium tornacsarnokában, amit erre á
j O
'
célra kibéreltem az iskola igazgatóságától. Hallgatónőink
az órákat általában lelkiismeretességgel látogatták, akiknek
tanítását Varga Jenőné, sz. Bosnyákovits Etelka testnevelési tanárnő látta el. A bölcsészkari hallgatónők és vegyész
hallgatónők közül számosan igyekeztek kivonni magukat
a gyakorlatok alól.
Sajnos, más tornacsarnokot nem kaptunk női hallgatóink számára, pedig ez a tornacsarnok egyáltalán nem
elégíti ki igényeinket és ezenkívül olyan kicsi, hogy szinte
megoldhatatlan benne 60—80 hallgatóval órát tartani.
A V. K. M. egyetemi testnevelési szakfelügyelője utasított, hogy más tornacsarnokot keressek női hallgatóinknak,
azonban más tornaterem hiánya miatt ez a kívánság ma
megoldhatatlannak bizonyult.
Itt ugyanazt kell ismét hangsúlyoznom, mint fentebb,
hogy egyetemünknek égető szüksége van egy korszerű tornaterem megépítésére.
Levente képzés:
Vitéz Kudriczy István vezérkari ezredes úrral, a leventék országos parancsnokával folytatott megbeszéléseim értelmében megszerveztem az egyetemi ifjúság levehteképzését.
A szervezés után megindult munkáról az alábbiakban tettem
•meg az O. S. K.-nak jelentésemet, amit a legnagyobb elismerésük kifejezésével vettek tudomásul.
Az egyetemi leventeképzésben egyetemünk részéről
Kovács Béla és Varga Jenő testnevelési tanárok vesznek
részt, mint összekötők az egyetem és leventeintézmény
között.
Jelentésem, amely magában foglalja egyben leventeképzésünk szervezetének ismertetését is, a következő volt:
»A kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetem
tudomány karainak leventeköteles hallgatói (jog- és állam-
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tudományi kar, orvostudományi kar, bölcsészet-, nyelv- és
történettudományi kar, matematika- és természettudományi
kar, közgazdaságtudományi kar) az egyetem keretein belül,
Kolozsvár város leventeparancsnokságával karöltve szervezett leventecsapatokban tesz eleget a honvédelemről szóló
1939:11. tc., valamint a vonatkozó egyetemi tanácsi határozatok alapján fennálló leventekötelezettségüknek.
Az egyetem karainak leventeköteles hallgatói kivételnélkül heti két órán kötelesek résztvenni a Teventekiképzésen. A leventeköteles ifjúság négy csapatot alkot, összesen
16 szakasszal, és ezenkívül van még egy külön zsidó-szakasz
is. A beszervezéssel kapcsolatosan mindenben az 1939:11. tc.
végrehajtási utasítása 18. §.-ban előírtak szerint jártam el.
A leventekiképzésen mind csapatparancsnokok és szakaszparancsnokok működnek közre egyetemi testnevelési tanáraink és így mintegy összekötő szerepet töltenek be a
leventeparancsnokság és egyetemünk között.
A hét minden csütörtökének délutánján 1 / 3 3-tól 1 / 2 5
óráig az orvostudományi kar, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar és a matematikai- és természettudományi kar hallgatói járnak leventekiképzésre. Míg a jogés államtudományi kar, valamint a közgazdaságtudományi
kar hallgatói pénteken 2—4 óráig tesznek eleget leventekötelezettségeiknek.
Az I. éves hallgatók mindkét félévben hallgatni kötelesek »a korszerű honvédelem kérdései« című tantárgyat
heti két órában. Akik I. éves korukban a fenti tárgyat nem
hallgatták, azok azt IV. éves korukban kötelesek hallgatni
a fenti módon. A korszerű honvédelem című tantárgyat az
arra kötelezett hallgatók leckekönyvükbe bevezetik és abból
kollokválnak.
A leventekötelezettség megalapítása és a hallgatók
leventecsapatokba való beszervezése egyetemünkön a következő módon történik:
A beiratkozás alkalmával minden leventeköteles egyetemi hallgató kitölti az 1939:11. tc. végrehajtási utasítása
•6. §. 4. bekezdésében elóírt 1. sz. mintát, amit a quaestori
hivatal a beiratkozások után az egyetem testnevelési tanárának ad át, aki azokat karok szerint csoportosítva eljuttat
a városi leventeparancsnokságnak.
'
Azok a hallgatók, akik életkörülményeik miatt nem
laknak egyetemünk székhelyén, tehát itt nem tehetnek eleget
leventekötelezettségeiknek, azok a fent jelzett 1. sz. mintán
beírják azt, hogy hol járnak leventekiképzésre.
A leventeparancsnokság hivatalos úton eljuttatja az
illetők lakhelyén levő parancsnokságokhoz ezeket a lapokat.
A z ilyen hallgatók az Egyetemi Testnevelési Bizottsághoz
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beadott, leventeparancsnokságaiktól hozott igazolvánnyal
bizonyítják azt, hogy eleget tettek leventekötelezettségeiknek.
Egyetemünkön azok a hallgatók, akik nem töltötték
ugyan be 23-ik életévüket, de a magyar hadseregbe eleget
tettek katonai kötelezettségüknek, leventekiképzés alól fel
vannak mentve.
A leventefoglalkozásokat az Egyetemi Sportparkban
tartjuk, míg télen Központi Egyetemünkön lévő tantermekben és a közelben levő középiskolák udvarán.
Az Egyetemi Sportparkban minden oktató a kiadott
foglalkozási terv alapján dolgozik.
Egyetemünk hallgatói leventekötelezettségüknek lelki-t
ismeretesen eleget tesznek, mulasztásuk elenyészően csekély,
foglalkozásonként 2—3 o/0. A levente-foglalkozásokat a hallgatók nem tekintik kényszerfoglalkozásnak, hanem az azokon való részvétel megállapításunk szerint a haza iránti
szereteten és kötelességérzeten alapul. Fegyelmezettségük
meglepően kiváló, ami az oktatást eredményessé és olyanná
teszi, hogy az oktatással megbízottak valójában kedvvel és
odaadással látják el. megbízatásukat.
Leventeképzés

és t e s t n e v e l é s

igazolása:

Egyetemi Tanácsunk jóváhagyása alapján hallgatóink
és hallgatónőink leckekönyvükbe kötelesek bevezetni a
leventeképzést és testnevelést. Ezeken való részvételüket
testnevelési tanáraink igazolják. Vidéken lakó hallgatóink
illetékes leventeparancsnokságuktól hozott igazolványuk
alapján igazolják leventeképzésen való részvételüket, aminek alapján leckekönyvüket testnevelési tanáraink aláírják.
Az

Egyetemi

Atlétikai

Club

(KEAC):

A KEAC ez évi alakuló közgyűlését 1941. november
7-én tartotta meg. A megválasztott tisztikar névjegyzékét
jóváhagyás végett beterjesztettem az Egyetemi Tanácsnak,
amit a Tanács jóváhagyott.
Az első félév elején -minden igyekezetem azon volt,
hogy egyfelől anyagi bázist teremtsek a klubnak — amit
mellékdíjak címén ma senkisem támogat — másfelől, hogy
számbavegyem és leltározzam ingó vagyonunkat, felszereléseinket és biztosítsam ezeknek megőrzését, végül pedig
hogy minden ellenáramlattal, szabotálással és amerikázással
szemben érvényt szerezzek az egyetemi fegyelmi szabályzatunk 96-ik §.-ának, ami előírja, hogy egyetemi hallgatóink
csak Tanácsi engedéllyel lehetnek az egyetem fegyelmi
jogkörén kívül álló egyesület tagjai, versenyezniök azonban
hiég ezen esetben is csak az egyetem színeiben szabad.
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A miniszteri biztos úr által kezeimhez folyósított
24.000.— pengő gazdaságos felhasználásával a Klub anyagi
igényei és munkájának életben tartása reményeinknek megfelelően sikerült. Varga Jenő testnevelési tanár és felesége
odaadó munkája, gondossága révén utolsó tárgyig sMmbavettük és leltároztuk az ingó vagyont, átvettük Szegedről
a száműzetés idejéből származó trófeákat, a miniszteri
biztos úr gondos jóindulata folytán otthont teremtettünk a
klubnak a Mátyás Király Diákházban, ahol bár szűk helyiségeket nyerve, 4.300.— pengő adományból a bebútorozás
kérdését is sikerült megoldani.
Az egyetemi tanácshoz tett felterjesztésem alapján az
egyes fakultások dékánjai megtették a szükséges lépéseket
ahoz, hogy renitens hallgatóink is átlépjenek idegen egyesületekből a KEAC-ba.
A KEAC-nak jelenleg 10 szakosztálya van, ez évben
elért eredményei a szakosztályoknak és munkássága a következő :
1. L a b d a r u g ó

szakosztály:

A szakosztályban hetenként két edzésen 45—50 hallgató munkálkodik. Két csapatunk szerepel az MLSZ bajnokságaiért. Első csapatunk a nemzeti bajnokság (NB) II.
osztályának Mátyás-csoportjában, második csapatunk az
MLSZ erdélyi kerületének bajnokságaiért játszik. Első csapatunk a bajnokságban az utolsó előtti helyen végzett 15
ponttal és így az NB. II-ből kiesett. Mint védők, az idén
a KEAC rendezte 1942. május 24—25-én a MEFSOK megbízásából a főiskolás labdarugó bajnokságokat. Egyesületünk a főiskolai bajnokságokat ismételten megnyerte, miután
a döntőben a MAFC-ot 2:0-ra, és a TFSE-t 3:2-re verte
meg. Ezzel megnyerte az MLSZ serlegét, és ismételten
védője a MEFSOK kupájának. Egyesületem elismerésben
részesült a MEFSOK részéről a bajnokság példás és mindenben kitűnő megrendezéseiért. Kivánatosnak tartanám a
kétfordulós főiskolai labdarugó bajnokság megrendezését,
mivel látom azt, hogy egyesületünk játékosait valójában
csak a főiskolás bajnokságért folyó küzdelmek tudják igazán lelkesíteni és lázba hozni. A csapatok edzéseit és a
labdarugó szakosztály ügyeit Varga Jenő testnevelési tanár
intézi.
2. A t l é t i k a i s z a k o s z t á l y :
Vezetője Kovács Béla testnevelési tanár. A szakosztályban 45—50 versenyzőnk dolgozik. A téli edzéseket a
ref. gimnáziumban tartották az atléták, míg a jó idő be-
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álltával az egyetemi Sportparkban levő atlétikai pályán:
dolgoztak. Atlétáink által elért eredmények a következők:
Tima Ferenc II. lett az 1941. évi főiskolai bajnokságokon
100 m síkfutásban 11.4 mp-es idővel. 1941. októberében
4 x 100 m-es váltónk megnyerte a kerületi bajnokságot.
Ugyané e hónapban tartott Széchenyi-emlékversenyen Goór
pímre II. lett 100 m-es síkfutásban és távolugrásban. Tartottunk egy klubközi versenyt a "helybeli Villamos S. E.
atlétikai csapatával. 1942. március 10-én megrendeztük a
ref. gimnáziumban a MEFSOK által kiírt fedettpálya atlétikai versenyünket, amelyen 20 hallgató vett részt. Olosz
Egon egyesületi tagunk első lett az összes egyetemek hallgatói között helyből távolugrásban 295 cm-rel. 9 versenyzőnk kapta meg a MEFSOK bronz és vas jelvényét. 1942.
•március hó 25-én karok közötti mezei futóversenyt rendeztünk, amelyet Dénes Ferenc orvostanhallgató nyert meg.
Ezen a versenyen 25 hallgatónk indult. A csapatversenyben
is az orvostanhallgatók győzedelmeskedtek. Részt vettünk
a kerületi mezei futóbajnokságokban, amelyben III. lett
Perczely Nándor klubtagunk, aki kb. 6.000 m-es távot
22:11.8 mp-es idővel futotta meg. VII. lett Dénes Perenc.
1942. május 2-án részt vettünk Budapesten a »Laky Dezső
vándordíjas« atlétikai versenyen, ahol 100 méteren I: lett
Moll Ernő 11.4 mp-es idővel. Versenyzőink a pontversenyben V. helyet foglalták el. 1942. május 10-én károkközöttí
atlétikai versenyt' rendeztünk 10 számban, amelynek pontversenyét az orvosi kar nyerte meg. Részt vettünk a K A C
évadnyitó atlétikai versenyén május 17-én és 25-én. Május
24—25-én versenyzőink egyrésze résztvett a MEFSOK
országos bajnokságaiban. Tima Ferenc II. lett 100 m-es
síkfutásban 11.5 mp-es idővel. 1500 méteren IV. lett Dénes
Eerenc 4:25.4-el, távolugrásban IV. lett Goór Imre 653
cm-el. 200 méteren IV. lett Tima Ferenc 23.4 mp-el. Pontversenyben a KEAC 22 ponttal VI. lett. Május 31-én indult
csapatunk a MASZ Délkeleti kerülete egyesületi bajnokságaiban és a pontversenyben az induló egyesületek között
I. lett 111 ponttal. Június 14-én részt vettünk a K A C versenyén. Június 21-én a K A C rendezésében indultunk az
egyesületi csapatbajnokságok II. fordulójában, * ahol csapatunk II. lett a K A C csapata után 99 ponntal 130 ellenében.
'Július 1-én Goór Imre indult az Újvidéki A. C. országos
versenyén és I. lett 100 méteren 11.1 mp-es idővel, míg
távolban szintén győzött 600 cm-el. Július 5-én Moll Ernő
III. lett a K A C országos versenyén 100 méteres síkfutásban
II.4 mp-es idővel.
Ezenkívül a szakosztály megrendezte az egyetemi
wolleyball bajnokságokat, amelyen 7 csapat közül I. lett
a felvidéki hallgatóink csapata.
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3. S í - s z a k o s z t á l y :
Egyesületünk legfiatalabb és legeredményesebb szakosztályai közé került sí-szakosztályunk. Ebben az évben
alakult meg és már országos főiskolai bajnokságot is nyert.
A V. K. M. hozzájárulásával 1942. január hó 10-tól
17-ig sí-tábort rendeztem Óradnán, amelyeknek záróversenyén dr. Krompecher István tanártársammal magam is megjelentem. Nagy kedvvel és odaadással gyakoroltak hallgatóink és hallgatónőink.
Óradna község elöljáróságától évi 1 P. eszmei bérért
kibéreltem a Benes csúcson levő menedékkunyhót egyesületünknek és lépéseket tettem az iránt, hogy azt tovább
építsük önkéntes munkaszolgálat keretében.
Sí-versenyzőink számos versenyen vettek részt és legelsősorban a főiskolai bajnokságról számolok be. Ki kell
emelnem és megdicsérnem Kovács Katalint, aki megnyerte
1942. évi főiskolai műlesikló bajnokságot 2:24.5 mp-es idővel. Ugyancsak ő III. lett a női lesikíó bajnokságban, míg
az alpesi összetett bajnokságban II. helyet foglalta el. De
jelentékeny Paulinyi Károly III. helyezése a futóbajnokságokban, mert több nagynevű országos versenyzőt hagyott
maga mögött. Ugróbajnokságban III. lett Málnási József.
Óradnán házi versenyt rendeztem 'január 16-án, ahol a
versenyzők csoportjában Paulinyi Károly, a kezdők csoportjában Kovács Mihály, a hölgyek között Kovács Kató bizonyult legjobbnak. Január 18-án részt vettünk a kolozsvári
Levente Egyesület seregszemle-versenyén, ahol versenyzőink
tnajdnem minden számot megnyertek. Január 25-én versenyzőink Székelyudvarhelyen vettek részt az Erdélyi Hadtest versenyén, ahol mülesiklásban I. Paulinyi Károly, III.
Kovács Mihály lett. Ugrásban I. Bálint Tibor, II. Málnási
József. Február 14—15-én a »Székely kupa versenyen«
indultak versenyzőink Székelyudvarhelyen. Ifjúsági futóversenyben III. lett Paidinyi Károly, míg a női műlesikló
versenyt Kovács Katalin nyerte. Február 22-én rendezett
váltóversenyben Kolozsvárott a KEAC a) csapata: Paulinyi,
Simonfi, Győrfy győzött a KAC és a KEAC b) csapata
ellen. Március 7-én és 8-án két versenyzőnk részt vett
Borsafüreden Magyarország lesikló bajnokságaiban. Kovács
Kató IV. lett Magyarország 1942. évi lesikló hölgy bajnokságában, míg a II. osztályban II. 3:50 mp. idővel.
Több versenyzőnk az év folyamán részt vett a
MEFSOK és a Sí-szövetség edző táboraiban.
Egyesületünk a Sí-szövetség munkastatisztikájában az
1942-ik évben 18. lett. Versenyzőink 43 pontot értek ei.
Figyelemre méltó eredmény ez, mert a Sí-szövetség 26 egyesületet rangsorolt.
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Április 5—6-án több versenyzővel és tanár kollégámmal
terepszemlét végeztem a radnai Bénes-csúcson, ahova telepíteni kívánom klubunk állandó sí gyakorló táborát.
A síszakosztályt Kovács Béla testnevelési tanár vezette.
4. J é g k o r o n g s z a k o s z t á l y :
Jégkorong csapatunk az idén 2 mérkőzést játszott a
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club csapatával. Első alkalomkor 8:3, második alkalomkor 7:3 arányban győzött.
A csapat tagjai: Schlezák, Oriold, Haas, Incze, Lőrincz,
Dénes, Régner és Szálkái voltak.
Sajnos az idén a MEFSOK nem rendezte meg a főiskolai jégkorongbajnokságokat elegendő induló hiánya
miatt. Jégkorongozóink nagyon mostoha viszonyok között
dolgoztak; mivel a K. K. E. nem valami szívesen fogadta
pályáján egyesületünket.. A jégkorong szakosztály vezetője
Varga Jenő testnevelési tanár volt.
5. Ö k ö l v í v ó s z a k o s z t á l y :
Ez a szakosztály edző és terem hiányában az idén
munkásságot nem fejtett ki, habár 8—10 egyetemi hallgatónk a tornászok edző óráin gyakorolt.
6. C é l l ö v ő s z a k o s z t á l y :
Egyesületünk legnépesebb szakosztálya. 280 férfi és
20 nő hallgatónk vesz részt a szakosztályunk munkájában.
Nemzeti szempontból ez örvendetes- jelenség.
A szakosztályt Geiger Ernő és Lénárd Eduárd vezetik
nagy odaadással A tél folyamán a Wesselényi L. E. lövöldéjét béreltük ki hetenként 5 délutánra és estére. A tömegek
foglalkoztatásával törődtünk és most választjuk ki a külön
versenygárdát. Örvendetes ez az érkeklődése tagjainknak,
mert záloga ez annak, hogy felüpült lövöldénk tele lesz
lövészekkel.
A tél folyamán karokközötti versenyt rendeztünk és
részt vettünk a Wesselényi Lövészegyesület 1942. május
23—24. és 25-én rendezett fedettpálya versenyén. Csapatunk a kispuska versenyben III. lett, míg b) csapatunk VII.
Egyéni versenyben első lett Lénárd Eduárd 278 egységgel.
1942. június'28—29—30 és július 1-én rendeztük meg
a MEFSOK megbízásából Magyarország 1942. évi főiskolás
lövészbajnokságait. Ez alkalommal nyitottuk meg és adtuk
át rendeltetésének az egyetemi sportparkban épült új 24
löállásos lövöldénket és hatalakos, valamint hadipisztoly
pályánkat. A megnyitó ünnepségen köszönetet mondtam
V. K. M.-nek, H. M.-nek és Kolozsvár városának anyagi
támogatásáért, hogy ez a mindenben legkorszerűbb lövölde
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létre jöhetett. Részt vett az ünnepségen Werbőczy Kálmán
alezredes, az O. M. L. SZ. főtitkára, dr. Katona Lajos városi
tanácsnok a város részéről és dr. Rajczy Imre a MEFSOK
vezetője.
Egyesületünk a bajnokságokat mindenben a legmintaszerűbben rendezte meg és vezetői fáradságot nem
kímélve dolgoztak a verseny sikeres lebonyolításáért.
7. Ű s z ó s z a k o s z t á l y :
Az úszók december hónaptól kezdve a "Hargita-fürdő
"kis medencéjében gyakoroltak. Sajnos ez a sport városunkBán fedett uszoda hiánya miatt nagyon mostoha viszonyokénak van kitéve. Űszóink már eddig is részt vettek több
helybeli versenyen, valamint a fóiskolás úszóbajnokságokon,
ahol vízilabda csapatunk III. lett. Birkás János II. helyezést
ért el mellúszásban. Szakosztályunk munkásságát most fogja
.kifejteni az úszóidénybén.
8. T e n i s z s z a k o s z t á l y :
Ez a szakosztálya egyesületünknek, de az egész erdélyi
sport legszámottevőbb tényezője lett. Kiváló versenyzők
lévén tagjaik között, nagyon szép eredmények elé nézünk.
Már eddig is részt vettek több versenyen és Málnást József
tagja volt az erdélyi teniszkerület országos vidéki bafnokr
ságot nyert csapatának. Mivel a tenisz nyári sport, tenisze.zőink munkássága ezután következik.
9. V í v ó s z a k o s z t á l y :
A mester-kérdés Szabó László kinevezésével megoldódott. A szakosztályban 60 hallgatónk működött szorgalmasan, sajnos, azonban vívóinknak a legelemibb követelményeket sem tudjuk nyújtani. Nincs vívótermünk, kénytelenek a
•vívásra egyáltalán nem alkalmas ref. gimnázium köves
tornatermében dolgozni, ahol sem öltöző, sem víz nem áll
rendelkezésükre.
Ez a kérdés is összefügg a tornaterem építésének szükségességével. Addig, míg nem lesz vívótermünk, igazi vívóélet sem lesz.
Egyesületünk vívói a tél folyamán két kisebb versenyen
vettek részt, míg 1942. március 29-én Mónus Sándor részt
vett az N. S. E. Hegedűs Imre vándordíjas versenyén, ahol
VIII. lett. Ugyancsak ő a május 21-én rendezett tőr egyéni
Bajnokságban VIII. volt. Részt vettünk a vívó szövetség
IX. kerületének vívóbajnokságaiban. Tőr egyéni versenyben
Mónus Sándor II. lett, ugyancsak ő IV. lett kardvívásban.
Kardcsapatunk a II. helyet foglalta el a bajnokságban.
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10. T o r n a s z a k o s z t á l y :
Tornaszakosztályunk két tagozatban működik. A férfi
tornaszakosztály edzéseit heti 3 estén Varga Jenő, míg 2l
hölgyek edzéseit hetenként háromszor Varga Jenőné testnevelési tanárok vezetik. Szakosztályainkban pezsgő élet
uralkodott, azonban ez a sportág az, ahol odaadó és nagy
gyakorlatok után lehet csak eredményeket elérni. A férfiak edzéseit 15—20, míg a nőkét 20—25 hallgatónk
látogatta.
Részt vettünk a MEFSOK április 12-én rendezett kezdő,
versenyén, ahol László András műszabadgyakorlatban EL
lett. A május 3-án rendezett főiskolai csapatbajnokságokon
'a KEAC csapat László, Heine, Kádár, Lakatos, Széli ésBöszörményi V. lett.
Meg kell még említeni asztali tenisz versenyzőinket,,
akik több szép eredményt értek el a kolozsvári versenyeken,
és jövőre ebben a sportágban felállítjuk szakosztályunkatAz egyesület igazi munkásságot csak ezután fog kifejteni, mivel most már túl van a szervezési munkálatokon.
Egy évi működés után tapasztalatokat tudtunk leszűrni,
hogy milyen szakosztályokat kell kiépítenünk és melyek
azok a sportágak, amelyek egyetemi hallgatóinknak legjobban megfelelnek. Figyelembe kell venni helyzetünket,.
Kolozsvár földrajzi fekvését és azt, hogy hallgatóink milyen
sportágakat szeretnek.
A KEAC-ban lüktető élet van kialakulóban, minden
jel arra mutat, hogy ez az egyesület pár éven belül egyik
legszebb eredményeket felmutató főiskolás sportegyesülete
lesz.
Ez évben díjat nyerő bajnokaink tiszteletére március
5-én ünnepi díjkiosztó vacsorát rendeztem, amelyen megjelent dr. Szily Kálmán államtitkár úr, a Rektor úr őméltósága, a karok dékánjai és az egyetem tanárainak nagy többsége. Az államtitkár úr buzdító beszéd kíséretében osztotta.
ki a főiskolai bajnokságokat nyert labdarugóknak, jégkorongozóknak és sízőknek az 1941., illetve 1942. évi bajnoki,
érmeket.
Teaesték

és K E A C

táncestély:

A KEAC társadalmi szakosztálya két alkalomkor rendezett teaestélyt, február 17-én pedig táncestélyt a Mátyás,
király Diákházban, fényes külsőségek között. Ezek az alkalmak nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy klubunkat
a város közönsége megismerje és szeretetébe fogadja. A z
estélyek jövedelmét pótfelszerelési tárgyak beszerzésére fordítottunk.
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Sportpark továbbfejlesztése; építmények:
Az egyetemi Sportparkban levő építmények január hó
1-ével házi kezelésbe vettem át. A Park eddigi igazgatóját
dr. Somodi Istvánt egyetemünk Tanácsa szolgálatainak elismerésével felmentette állásától, a V. K. M. pedig felterjesztésemre kinevezte Juhos Miklóst, a gazdasági hivatal
pénztárnokát a Sportpark gondnokává.
1941. szeptemberében lépéseket tettem a V. K. M. illetékes ügyosztályánál az Egyetemi Sportpark továbbfejlesztése érdekében. Erre Ígéretet is kaptam. A V. K. M. IX.
ü. o. leküldte mérnökét, aki terveinket elfogadhatónak és
megvalósíthatónak tartotta. Bizom abban, hogy a viszonyok
adta lehetőségek szerint megvalósításuk lassú ütemben bár,
de meg fog történni. Szükségesnek látom a II. úszómedence,
a második az atlétikai pálya, a második labdarugópálya
és a játéktelek kiépítését, valamint tornatér létesítését.
Legégetőbb kérdésünk azonban az Egyetemi Sportparkban az öltözők megteremtése. Most, hogy a céllövölde megépült, öltöző nélkül maradtak labdarugóink és atlétáink.
Eddig a lövölde már a románok által elkészített helyiségében öltöztek, s most hajléktalanokká váltak. Ebben az
ügyben terveinket és kérvényünket új öltöző felépítésére
már be is adtam a V. K. M. illetékes ügyosztályához.
Lelátó építése is elengedhetetlen követelmény és ennek
megteremtésével az öltözők kérdése is meg volna oldva.
Sajnos, ez olyan hatalmas összegbe kerül, amit most nem
lehet kívánni, de a pénzügyi okoknál még nagyobb kérdés
a mai viszonyok mellett az anyag kérdés, ami beszerezhetetlen.
Egy hatalmas lépéssel mégis sikerült tovább vinni a
Sportpark fejlesztését. Nevezetesen sikerült a V. K. M.-től
30.000 pengőt kapni a céllövölde felépítéséhez, amihez
Kolozsvár városa még 60.000 pengőt adott a honvédelmi
miniszter adományából. Lövöldénket már át is adtuk rendeltetésének a főiskolai bajnokságok megrendezésével és
a kapcsolatos ünnepséggel. Ez a lőpálya lesz a "kolozsvári
tanulók és leventék iskolapályája, aminek ellenében a leventeintézmény mintegy 5.000 pengővel fog évenként a fenntartásához hozzájárulni
Tornaterem

ügye:

Előbb vázoltam az Egyetemi tornaterem építésének ,
szükségességét. Lépéseket tettem ebben az ügyben is több
alkalommal és több helyen. Egyetemi Tanácsunk a tornaterem céljaira telket ajánlott fel, amit dr. Szily Kálmán
..-államtitkár úr is megtekintett és jóváhagyott. Tornaterem
felépítése a mai viszonyok között fölöttébb kültséges ugyan,
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a terveket azonban úgy kívánom mégis elkészíttetni, hogjr
az emelendő épület magába foglalja az egyetem testnevelési intézetét is. Tervbe van véve ez a kérdés a V. K. M.ben és hiszem, nem is olyan sokára meg 'fog valósulni,
•mert létesítését a honvédelmi miniszter úr is sürgeti éshajlandó támogatni.
Sportorvosi intézet felállítása:
Az egyetemi testnevelés orvosi szaktanácsadója dr._
Szőke Antal egyetemi tanársegéd, aki ezen megbízatást a.
legnagyobb lelkiismeretsséggel látja el. Az ő személyén
kívül gondoskodni kívánva a jövőre speciális sportszakorvosról, dr. Fejér Imre belklinikái gyakornokot a leventeintézmény országos vezetőségével egyetértésben tanfolyamra,
küldtem ki Budapestre. Elengedhetetlen követelmény lesz.
azonban, hogy Kolozsváron az egyetem keretén belül
V. K. M. támogatással felépítsük a sportorvosi intézetet..
Magyarország második városában, ahol mintegy 20.000 i f j ú
egyetemi hallgató, középiskolás és levente vari, a mai követelmények mellett egészséges fejlődésüket máskép nem istudjuk ellenőrizni.
;
Ebben az irányban is megtettem lépéseimet és határozott ígéretet kaptam az O. S. K. illetékeseitől, hogy elgondolásaim kiépülnek és ez a kérdés megoldódik. Egyelőre:
egyik belklinikánk keretében ígérkezik a kérdés megoldhatónak, később a már említett egyetemi testnevelési intézet
keretében, ami magában foglalja a torna és vívótermet,
a téli uszodát, a KEAC-klubhelyiségeit, a testnevelő tanárnak mint házgondnoknak lakását és a sportorvosi kutatóés vizsgáló állomást.
Ezekben vagyok bátor jelentést tenni a Testnevelési"
Bizottságnak az '1941—42. tanévben végzett munkájáról..
Nyugodt lelkiismerettel állíthatom, hogy a fentiekben előadott intézkedések főhatóságunk és elöljáróink jóindulata,,
atyai gondossága, munkatársaim odaadó támogatása, nemkülönben a valóban szerény és kisigényű ifjúságunk áldozatos és céltudatos sporttörekvései következtében lerakták
már Kolozsvárott az egyetemi testnevelés alapjait, kiépítették annak kereteit, megszabták a fejlődés irányait és.,
útjára indították azoknak a sportteljesítményeknek sorozatát, amelyek minden jogot megadnak annak reméléséhez,.
hogy a kolozsvári egyetem ifjúsága a testnevelés és a sportteljesítmények tekintetében országunk legelsői közé fogja.,
magát felküzdeni.
Tisztelettel kérem jelentésem tudomásulvételét.
dr. vitéz Berde Károly
ny. r. tanár,
a Testnevelési Bizottság elnöke..
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4. Diákvédő Hivatal
A z 1940—41. t a n é v e t k ö v e t ő n y á r i s z ü n i d ő .
(1941. j ú l i u s 1 — o k t ó b e r 7.)
Az 1940/41. tanév befejezése után a Diákvédő Hivatal
diákjóléti működésében nem állott be szünet. Egy sereg
diáknak, a szülői otthontól elzárt délerdélyiek (menekültek) csoportjának, nyári ellátásáról kellett gondoskodnia.
A diákok egy része 6—6 hétre bevonult a nyári munkatáborokba, más része néhány hétre közelebbi vagy távolabbi rokonságánál húzódott meg, nagy részének azonban
nem kínálkozott semmi vakációs elhelyezkedése. Ezeknek
lakást és ellátást kellett nyújtani. Szily 'Kálmán miniszteri1
biztos úr 1941. augusztus 4-én 68—1941. M. B. sz. a. az
1940—41. tanév tandíjbevételéből 10.000 P-t utalványozott a
nyári szünidőben Kolozsvárt maradni kényszerült egyetemi
hallgatóknak nyújtandó menza- és lakáskedvezményekre. A
Diákvédő Hivatal a fiúkat az Eötvös József-Diákotthonba,
a leányokat pedig a Szilágyi Erzsébet-Leányotthonba csoportosította és részükre a központi Egyetemi Diákasztalt
állandó működésben tartotta. A kiutalt 10.000 P-ből 1941.
július 1-től október 7-ig 134 hallgató részesült ellátásban:
étkezésük 7.229 P-be, lakásuk 2.348,50 P-be, a személyzeti
illetmény 422,50 P-be került, vagyis kereken 10.000 P-t
fizetett ki értük a Diákvédő Hivatal.
A Diákvédő Hivatal ezenkívül a nyár folyamán a diákotthonokban és a Diákasztalon nagy számmal helyezett el
átfutó vendégeket, kiránduló és szereplő vendégcsoportokat
(pl. atlétákat, az EMGE közgyűlésének tagjait, a debreceni
Nyári Egyetem kirándulóit, cserkészeket, stb.) Ezektől
4.975,60 P. adomány folyt bé diákjóléti célokra a Diákvédő
Hivatalba. A VKM 56.107—1941. V. sz. rendeletével Kolozsvárt tanító átképző tanfolyamok tartását rendelte el.
Kolozs vármegye és Kolozsvár sz. kir. város kir. tanfelügyelőjének kérésére a Diákvédő Hivatal vállalta aug. 3-tól
aug. 31-ig a négy csoportból álló tanítói tanfolyam 333
hallgatójának elszállásolását és a diákmenzán való ellátását.
A befolyt összeg 38.299,60 P-t tett ki. A fáradságos anyagi
gondozás ellenértékeképen mutatkozó nyereségből hozama
rendbe a Diákvédő Hivatal az otthonoknak még a román
megszállás idejéből örökölt tűrhetetlen hátrányait és hiányosságait. így a diákjóléti intézmények 1941. október 7-én
tiszta és rendes állapotban kezdették meg 1941—42. tanévi
működésüket.

248
A D i á k v é d ő H i v a t a l 1941—42. t a n é v e .
(1941. október 7.—1942. június 30.)
I.
D i á k j ó l é t i tagozat.
A hármas tagozódású Diákvédő Hivatal I. tagozatának
keretében az 1941—42. tanév folyamán a következő diákjóléti intézmények működtek
1. Gábor Áron-Diákotthon
2. Eötvös József-Diákotthon
3. Bolyai-Diákotthon
4. Szilágyi Erzsébet-Leányotthon
5. Teleki Blanka-Leányotthon
6. Egyetemi Diákasztal
7. Egyetemi Leánymenza
8. Diákjóléti Iroda
9. Tankönyvtár
10. Mátyás Király Diákház.
1. G á b o r Á r on - D i á k o 1 1 h o n .
(I., Petőfi-u. 9—11. Tel. 13-04.)
Diákotthonaink a román megszállás idejéből igen megviselt és elhanyagolt állapotban kerültek vissza birtokunkba.
A háborús viszonyok ellenére is legfőbb törekvése a Diákvédő Hivatalnak, hogy az otthonokat fokozatosan rendbe
szedje, tisztába tegye és az egyetemi ifjúság igényeihez*
szabva berendezze.
Az elmúlt évben a Gábor Áron-Diákotthonnak a Petőfiutcai bejárattól balra eső négy földszinti szobája igazgatói
lakássá alakíttatott át, ugyanakkor az I. emeleti udvari
fekvésű napfénytelen igazgatói lakásból iroda, két vendégJszoba (1 egyágyas és egy 5 ágyas) és egy orvosi rendelőszoba készült. Az átalakítással kapcsolatban gondoskodás
(történt, hogy a szolgaszemélyzet is tiszta és egészséges
lakószobákban helyeztessék el. A kapu mellé egy fülke
készült, hogy a kapus az ellenőrzést megfelelő módon gyakorolhassa s a léghuzatos lépcsőház se veszélyeztesse egészségét. A román uralom utolsó tíz éve alatt az Otthonban
szobafestő nem dolgozott. Most a földszint, továbbá az I.
és ÍI. emelet összes termei és lakószobái, megfelelő tisztogatás keretében, újrafestettek, miután a III. emelet (manzard) festése már az 1940—41. tanév elején megtörtént.
Helyére visszakerült a románok által eltávolíto/tt s a város
különböző helyeiről összeszedett építési emléktábla és a
Peielle-emlék. Elkészült az épület létrehozásában nagy
érdemeket szerzett néhai dr. Posta Béla egyetemi tanárnak
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és az intézetnek nevet adó Gábor Áron székely szabadsághősnek olajfestésű arcképe. Tulajdonjogilag az Otthonhoz
tartozik a Majális-u. 37—39. sz. alatti épület a két holdas
kerttel, ahol 3.600 P bérösszeg ellenében a bölcsészeti kar
Filozófiai és Lélektani Intézete van elhelyezve. Mivel az
Otthonban lakó ifjúság nélkülözi az udvart és a levegős
szabad teret, az intézet udvari szárnyának 60 m2-nyi lapos
tetejére egy napozó készült zuhanyozó karral, ami szép
időben a diákok közt igen nagy népszerűségnek örvend.
A Diákvédő Hivatal javaslatot tett a minisztériumnak az
épületbe beépített egykori alapítványtőkéknek az alapítványtevők neve alatt való felújítására. így minden megtörtént,
hogy a kegyeletnek elég tétessék, s aránylag kevés költséggel (3.293 P) az Otthon legszembetűnőbb hiányosságai
megszűnjenek.
A három emelet 57 négyágyas, 6 ötágyas és 4 egyágyas szobája összesen 262 egyetemi hallgatónak nyújt
férőhelyet. Állandó jelleggel a tanév folyamán 'beutalást
nyert 318 hallgató, mégpedig 159 joghallgató, 20 orvostanhallgató, 58 bölcsész, 44 természettudománykari és 37
közgazdaságkari hallgató. Ez a létszám vallás szerint így
oszlott meg róm. kat. 169, ref. 108, unit. 24, evang. 14
és gör. kat. 3. Egy németet és egy románt kivéve valamennyi magyar volt. Ideiglenes jelleggel beutaltatott 254
olyan hallgató (210 joghallgató, 7 orvostanhallgató, 11
bölcsész, 6 természettudománykari és 20 közgazdaságkari
hallgató), kik csak vizsgáik letételére jöttek Kolozsvárra.
A tanév folyamán a Gábor Áron-Diákotthonban összesen
572 egyetemi hallgató nyert elhelyezést.
Tanulmányi előmenetel alapján a Gábor Áron-Diákotthon lakói közül 22 hallgató élvezett Plorthy-ösztöndíjat,
155 hallgató kapott lakás- és menzakedvezményt évi
57.481,08 P összegben, 13 nyert egyetemi pályadíjat vagy
részesült más tanulmányi jutalomban, és 12 hallgató díjtalan illetőleg díjas gyakornok volt az egyetemen. A rendes
hallgatók sorából 12 szerzett tanári oklevelet, 2 közgazdasági oklevelet és 15 joghallgató doktorátust. Az ideiglenes jelleggel beutaltakból 43 hallgatót avatott doktorrá
a jogi kar.
Az Otthon december 6-án megünnepelte a Kormányzó
úr nevenapját és vidám Mikulás-estet rendezett a két leányotthon részvételével. December 24-én kedves karácsonyestben volt részük a menekült diákoknak. A Diákvédő
Hivatal gondoskodásából mindenki ajándékban is részesült
abból a 12.500 drb. külföldi cigarettából, melyet erre a
célra a m. kir. Dohány jövedéki Központi Igazgatóság utalt
ki. Az ősi hagyomány ápolását célozta a teaestélyek rendezése, hogy kapcsolat létesüljön az Otthon és a társadalom
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között, s kiküszöbölődjenek azok a nem kívánatos szórakozások, melyeket az ifjúság különben ellenőrizhetetlen helyeken és utakon keresne. A négy tea-estélynek (okt. 19, nov.
23, jan. 25, ápr. 16) közel 2000 pengő jövedelme az Otthon
berendelésének pótlását és könyvtárának gyarapítását szolgálta. A belső élethez tartozik még annak megemlítése,
hogy az igazgató időnként összehívta az ifjúságot a szükségeseknek mutatkozó intézkedések megbeszélésére; ezenkívül rendszeres értekezleteket tartott a bennlakók minden
rétegét képviselő 12 diákkal, kik »fetter«-ként álltak az
egyes folyosórészek hallgatói mellett. Ezek a megbeszélések
biztosították a jó egyetértést és az egyenes útat a közös
cél felé, egyszersmind elhárították az ellentétek kiéleződését
az igazgató és a diákok között.
Az Otthon belső élete javarészt a "játékterem, olvasóterem, gyűlés- és tanulóterem színterén bontakozott ki és
zajlott le. A játékterem egy 18 X 9 m. nagyságú helyiség,
billiárd-, pingpongasztallal és különféle társasjátékokkal felszerelve. A szolgálatot maguk a hallgatók végezték. A
játéktárgyak használatáért járó csekély dijakból, melyek
fedezték a terem fenntartási költségeit, az év folyamán
1.168,90 P folyt be. Az olvasóteremben 6 napilap, 3 képeslap és különféle folyóiratok álltak a hallgatók rendelkezésére. A gyűlésteremben tartották összejöveteleiket, megbeszéléseiket, vitaestéiket az egyetemi ifjúsági csoportok,
ugyanezt a termet a társadalmi egyesületek is több ízben
igénybe vették. A tanulóterem az utcai zajtól elzárt, komoly
tanulmányokra biztosított csendes két helyiségben, van elhelyezve, cserépkályhával is ellátva, hogy akkor is kellemes
meleg legyen, amikor a központi fűtés szünetel. Ugyanitt
van felállítva az Otthonnak már tekintélyes számba menő
könyvtára. A románok egyetlen könyv hátrahagyása
nélkül távoztak. Az elmúlt két év alatt a különböző könyvkiadó vállalatok (Athenaeum, Cserépfalvi, Falu Szövetség,
Magyar Revíziós Liga, Magyar Városok Monográfiája,
Rózsavölgyi és Tsa, Révai Testvérek, Singer és Wolfner,
Studium, Székesfőváros, Pedagógiai Könyvtár, Magyar Tud.
Akadémia) ajándékából, továbbá a Diákvédő Hivatal beszerzéseiből és a teaestélyek jövedelméből 1511 művet kitevő
könyvállomány gyűlt össze. A könyvtárt 257 hallgató vette
igénybe, kik felerészben szépirodalmi és felerészben szakmunkákat kölcsönöztek ki. A könyvtár rendezését és kezelését Kolya István II. é. közgazdaságkari hallgató végezte,
minden dicséretet megérdemlő pontossággal és lelkiismeretességgel.
Az Otthon kinevezett igazgatója: Puskás Lajos kollégiumi igazgató. Felügyelők voltak: Árvay Józsej intézeti
gyakornok, dr. Miszti László intézeti gyakornok (1942. II.
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28-ig) és Lányi Tibor gyakorló tanárjelölt (1942. III. 1-től.)
Intézeti orvos: dr. Málnási Géza klinikai gyakornok (katonai szolgálata alatt dr. Sáry Béla klinikai gyakornok helyettesítette.) Gondnok: Juhos Miklós, az Egyetemi Gazdasági
Hivatal pénztárosa (1941. XII. 31-ig) és dr. Mayer Károly
egyetemi gondnok (1942. I. 1-től.) Személyzet: 2 kinevezett
altiszt (Kovács Dénes I. o. kapus, lile István II. o. gépész),
8 szegődményes szolga, 2 mosónő.
2. E ö t v ö s J ó z s e f - D i á k o t t h o n .
(II., Hunyadi-tér 4. Tel. 36-16.)
Mint a mult tanévi jelentés már ismertette, ezt az
Otthont 1940 szeptember havában teljesen kiürítve és átalakítási munkálatok félbeszakítása közben kaptuk vissza
tulajdonunkba. Ezért csak 1941 április havában tudta működését megkezdeni. Berendezésére és tatarozására eddig
közel százezer pengőt fordított a minisztérium. Az elmúlt
évben — csak a legnagyobb tételeket említve meg —
38.000 P értékben 130 ággyal, 198 éjjeli szekrénnyel, 598
ágylepedővel, 190 párnahuzattal, 20 pokróccal, 40 papírkosárral, 20 dolgozóasztallal stb. gyarapodott a felszerelés.
Javítás és festés alá került 45 db. könyvállvány, átszereltetett a villanyhálózat s le kellett bontani és újra rakni
a bejárat lépcsőzetét. A kerítéssel körülvett épület terjedelmes előtere az alkalmatlan és dísztelen fák kivágásával,
élősövény ültetésével, virágágyak létesítésével, padok és
asztalok behelyezésével igen csinos és tetszetős formát nyert.
Általában az Otthon nagy áldozatok árán a teljes berendezettség és kifogástalanság közelébe jutott. Az EötvösAlaphoz való viszonyát az 1942. június 27-én kelt 90.261.
JV. 4. VKM. számú rendelet úgy állapította meg, hogy
évenként 40 helyre a kijelölés joga az Alapot illeti meg.
Jelenleg az intézet, még további kisebb javítások eszközlésével, egyetemi diákotthon céljaira egészen megfelelő.
Nevelési szempontból azonban nagyon hátrányos az épület
környezete, a déli oldal kis sikátoraiban meghúzódó lebujok
sorozata, amelyeknek közvetlen közelsége és mindennapi
látása az ifjúság erkölcsi szemléletét igen előnytelenül befolyásolhatja. Remélhetőleg a városrendezésnek első teendője lesz e fertőző fészek kiürítése és megtisztítása.
Az épület 111 helyiségéből az alagsorra esik 29, ahol
a kazánházon, gépészműhelyen, fürdőn, mosókonyhán, raktárokon kívül a személyzeti lakásokat találjuk. A földszint
28 helyisége az igazgatói lakás, gondnoki lakás, iroda, társalgó, olvasóterem, játékterem, betegszoba és vendégszoba
céljait szolgálja. A régi nagy ebédlő termét a Diákvédő
Hivatal a V K M 88.543—1942. IV. számú jóváhagyásával
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1942. április 23-tól a Kolozsvári Tanítók Egyesületének
ideiglenes használatára engedte át. A teljesen egyforma
I. és II. emelet 27—27, összesen 54 helyiségéből 22—22
vagyis 44 van berendezve 172 diákot befogadó lakószobának. Ide a tanév folyamán állandó jelleggel beutalást nyert
179 hallgató, mégpedig 118 joghallgató, 3 orvostanhallgató,
11 bölcsész, 8 természettudománykari és 39 közgazdaságkari
hallgató. Vallás szerinti megoszlásuk: róm. kat. 100, ref. 61,
unit. 11, evang. 3, gör. kat 4. Közülük 3 ruszin és 1 német,
a többi magyar volt. Ideiglenes jelleggel, csak a vizsgák
letételének idejére, beutaltatott még 122 hallgató, vagyis
a tanév folyamán az Eötvös József-Diákotthon összesen
301 egyetemi hallgatót helyezett el.
Az intézet lakói közül Horthy-ösztöndíjat élvezett 12,
fővárosi ösztöndíjat 1, lakás- és menzakedvezményt kapott
100 hallgató évi 30.412,47 P összegben, egyetemi pályadíjat nyert 2, díjtalan gyakornoki állást töltött be 9 és
díjas gyakornokit 2. Tanári oklevelet szerzett 2, doktori
szigorlatot tett 9 joghallgató és 2 bölcsészhallgató.
Az intézet 1941. november 8-án és december 6-án két
teaestet rendezett s a tiszta jövedelemből napilapot és
folyóiratokat rendelt, szépirodalmi és társadalomtudományi
könyveket vásárolt. A diákság intézeti szórakozásait szolgálta a játékterem és az olvasóterem. A játékteremben
zongora, rádió, billiárdasztal, sakk és dominó állt rendelkezésre, az olvasóteremben pedig 3 napilap és 12 folyóirat.
Az Otthon könyvtárának jelenlegi állománya 1147 kötetből
álló 1046 db. szépirodalmi és tudományos mű.
Megbízott igazgató: Bakk Péter állami tanítóképzőintézeti tanár. Felügyelők: Dobolyi Sándor jogszigorló
(1942. II. 10-ig), Kálmán László intézeti gyakornok (1942.
IV. l-ig) dr. Miszti László intézeti gyakornok (1942. III.
1-től) és Grigercsih Endre intézeti gyakornok (1942. IV.
1-től.) Intézeti orvos: dr. Tonk Emil klinikai gyakornok.
Gondnok: Zsögön András áll. elemi isk. tanító, népművelési titkár. Személyzet: 2 kinevezett altiszt (Székely József
gépész szakaltiszt, Majercsin Albert kapus, kisegítő szolga),
5 szegődményes szolga, 2 mosónő.
3. B o l y a i - D i á k o t t h o n .
(I., Trefórt-u. 13. Tel. 34-32.)
Nem internátusnak épült, még a megszállás alatt bérházból alakíttatott át, így sok hiányosságát kell fokozatosan
rendbe hozni, hogy céljának megfelelően a tisztaság követelményeit, az erkölcsi és tanulmányi feltételeket kielégíthesse. Az átvételkor az egyik emeleten pl. 32 hallgató
részére volt egyetlen mosdókagyló beállítva. A többi emele-
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ten is hasonló igénytelenség uralkodott: átlag 16 hallgatónak
kellett egy mosdókagylóval beérnie. A kályhák fűtésre teljesen használhatatlan állapotban voltak. A Diákvédő Hivatal, hogy tűrhetőbb helyezetet teremtsen, a tanév elején
5.104,44 P-t fordított új mosdókagylók felszerelésére, új
WC-k beállítására, a kályhák rendbehozatalára, festésre és
ciánozásra.
Az Otthonnak alagsora nincs. A földszint és a négy
emelet 122 helyiségből áll, s ebből 40 szoba van a diákok
részére berendezve. Az évi létszám 118 lakó volt: 56 róm.
kat., 44 ref., 16 unit. és 2 evang vallású. Valamennyien az
orvosi kar hallgatói és valamennyien magyar nemzetiségűek
voltak. Közülük 6 élvezett Horthy-ösztöndíjat, 11 honvédorvosi ösztöndíjat, 70 kapott évi 23.130,70 P összegű
lakás- és menzakedvezményt, 3 díjas és 5 díjtalan gyakornoki állást töltött be, 4 hallgató egyetemi pályadíjat nyert
és az év folyamán 5 szerzett orvosi diplomát.
Megfelelő termek hiányában — külön tanulóterem
sincs — társas összejöveteleket, teaestéket az Otthon nem
rendezhetett. Egy szerény terem szolgált a szórakozás es
olvasás céljaira (rádió, billiárd, dominó, sakk, hírlapok,
folyóiratok), s ugyanitt volt elhelyezve a könyvtár is, mely
a Diákvédő Hivatal és a kiadóvállalatok ajándékából 297
művet foglal magában.
Az Otthon megbízott igazgatója: dr. Pápai Zoltán
klinikai tanársegéd (1942. I. 1-től VI. 30-ig külföldi tanulmányúti szabadságon.) Igazgatói teendőkkel megbízott felügyelő: Heszke Béla középiskolai tanár. Felügyelő: dr.
Csortán Márton jogszigorló. Intézeti orvos: dr. Grépály
András klinikai gyakornok. Gondnok: Reck Endre, a bölcsészeti kar dékáni hivatalának irodavezetője. Személyzet:
1 kinevezett altiszt (Pápai János kisegítő szolga, kapus),
4 szegődményes szolga, 2 mosónő.
4. S z i l á g y i E r z s é b e t - L e á n y o t t h o n .
(I., Mussolini-út 33. Tel. 35-10.)
Jól berendezett kellemes otthon. Mindössze 1.362,92 P
értékű festő, mázoló munkára, bútorjavításra és felszerelésre volt szükség a teljes rend és tisztaság érdekében. A
legnagyobb kényelmetlenséget az okozza, hogy az Otthon
épületében elhelyezett Mentő Állomás a földszintet, az alagsori és udvari lakások nagy részét, továbbá az I. emelet
utcai nyolc helyiségét tartja lefoglalva. Működése természetesen állandóan és súlyosan zavarja az internátusi rendet
és csendet. A főkapu, valamint az udvarra nyíló bejáratok
a mentők érdekében kora reggeltől késő estig nyitva állanak, s éz a körülmény mind a bennlakó egyetemi hallga-
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tónők, mind a személyzet ellenőrzését majdnem lehetetlenné
teszi. Tűrhetetlen állapot, hogy idegenek járkálnak ki és
be . egy leányotthon épületében a legszükségesebb pedagógiai
szempontok érvényesítésének hátrányára. Az Egyetemi
Diákvédő Bizottság több ízben kifejezésre juttatta, hogy
kívánatos volna ennek az egyetemhez nem méltó állapotnak
sürgős megszüntetése.
Jelenlegi más célokat is szolgáló lefoglaltsága mellett
az épületnek csak a II. és III. emeletén van berendezve
28 lakószoba 75 férőhellyel. Az év folyamán 76 egyetemi
hallgatónőt helyezett el az Otthon, kik közül 3 joghallgató,
19 orvostanhallgató, 33 bölcsész, 11 mat.-természettudománykari és 10 közgazdaságkari hallgató volt. Vallás szerinti megoszlásuk: 36 róm. kat., 29 ref., 3 unit., 6 evang.,
2 gör. kat.; anyanyelv szerint 73 magyar és 3 német. "Az
intézet lakói közül Horthy-ösztöndíjat élvezett 14, belföldi
ösztöndíjat 2, lakás- és menzakedvezményt kapott 50 hallgatónő évi 17.082,92 P összegben. Egyetemi pályadíjat
nyert 3, a M. Tud. Akadémia könyvjutalmában részesült 2.
Díjas gyakornoki teendőket végzett 1, díjtalan gyakornoki
minőségben dolgozott a különböző egyetemi intézetekben 3.
[Jogi doktorátust szerzett 1, tanári oklevelet 5, szakvizsgázott 6.
A Mentő Állomás miatt, mely az épületnek jó egyharmadát birtokolja, az Otthon tanulóterme egyszersmind a
játékterem céljait is szolgálja. Ez az együttes sokszor
zavarja a komoly munkát. Helyszűke miatt társas összejöveteleket az intézet nem rendezett, de gondoskodott arról,
hogy a menekült hallgatónők karácsonykor és húsvétkor
kellemesen érezzék magukat. Az intézet könyvtára, melyet
a Teleki Blanka-Leányotthon lakói is használhatnak, az év
folyamán 198 kötetről 1.100 kötetre gyarapodott.
Megbízott igazgatónő volt 1941. nov. 30-ig Brósz Ilona
leánygimn. tanárnő, december 1 óta 45.674—1941. IV. sz.
a. kinevezett kollégiumi igazgatónő: Megyer Júlia középiskolai tanárnő. Felügyelőnő: Erdödi Irén leánygimnáziumi
tanárnő. Orvosnő: dr. László Ilona klinikai gyakornok.
Gondnok: Bujtó Ottó, az egyetemi Gazdasági Hivatal
anyagelosztó központjának vezetője. Személyzet: 2 kinevezett altiszt (Batiz István kisegítő szolga, gépész, Gálfi Dénes
kisegítő szolga, kapus), 4 takarítónő, 1 szegődményes szolga,
1 fűtő, 2 mosónő.
5. T e l e k i B1 a n k a - L e á n y o 1 1 h o n .
(IV., Rákóczi-út 2—4. Tel. 22-79.)
A mult évi jelentésben Rákóczi-Diákotthon néven szereplő internátust a minisztérium 40.106/1941. IV. 2. sz.
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rendeletével szeptember 1-től »Teleki Blanka-Leányotthon®
cinevezéssel egyetemi leányotthon céljaira rendelte. Ez a
még a világháború alatt bérházból átalakított épület, melyet
a románok húsz esztendőn keresztül igénytelen egykedvűséggel javítás nélkül használtak, annyira rendetlen és viseltes állapotban volt, hogy szégyenkezés nélkül nem. lehetett
volna egyetemi leányotthon. részére megnyitni. A Diákvédő
Hivatal tehát a tanév elején 6.151 P-t fordított az összes
lakószobák és a teljes bútorzat újrafestésére, valamennyi
kályha megjavítására, a vízvezetéki berendezések kiegészítésére, a vaságyak renbehozatalára, éjjeli szekrények pótlására, takarók és felszerelési eszközök beszerzésére. Egyetlen olyan otthonunk, amely szabadtérrel, szép kerthelyiséggel rendelkezik a Szamos partján. Az év folyamán megjfelelő módon és igen csinosan ez is rendbe szedetett. Az
epületet a kolozsvári kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság 1941 július 21-én az »Erdélyi Magyar Tanítók
Leányotthona« javára bekebelezte, vagyis az eredeti állapotot visszaállította. A Diákvédő Hivatal azt az előterjesztést tette a minisztériumnak, hogy az 'épület használatát
mindaddig biztosítsa egyetemi leányotthon céljaira, míg a
Diákvédő Hivatalnak arra szüksége lesz S- míg a tanítóság
abba az anyagi helyzetbe 'jut, hogy az Otthont önerejéből
fenntarthatja.
A 34 helyiségből álló kétemeletes épületnek 16 lakószobája volt a leányok részére berendezve. Minden férőhely kihasználásával 54 hallgatónőt lehetett elhelyezni, mégpedig 1 joghallgatót, 8 orvostanhallgatót, 23 bölcsészt, 9
természettudománykari és. 13 közgazdaságkari hallgatót.
Vallás szerinti megoszlásuk: 19 róm. kat., 29 ref., 3 evang.,
2 gör. kel., 1 gör. kat.; anyanyelv szerint 49 magyar,
2 román, 1 német, 1 bulgár, 1 orosz. Az intézet lakói
közül Horthy-ösztöndíjat élvezett 4, lakás- és menzakedvezményt kapott 30, évi 7.503,64 P 'összegben, díjas gyakornok volt 1, díjtalan gyakornok 2, tanári oklevelet szerzett 2, szakvizsgázott 2.
Helyiségek hiánya miatt az Otthon nélkülözte a társalgót, a játék- és olvasótermet, a betegszobát és irodát.
A katolikus egyetemi hallgatónők 1941 október havában
ismerkedési teát rendeztek. Minden szerdán este a református hallgatónőknek bibliaórája volt. Az Otthon lakói
a Szilágyi Erzsébet-Leányotthon könyvtárát használták.
Igazgatónő: Megyer Júlia kollégiumi igazgatónő. Felügyelőnő: Barabás Ibolya áll. tanítóképző intézeti tanárnő.
Orvosnő: dr. László Ilona klinikai gyakornok. Gondnok:
!Bujtó Ottó, az egyetemi Gazdasági Hivatal anyagelosztó
központjának vezetője. Személyzet: 1 kinevezett altiszt
(Szakács József kisegítő szolga, kapus) 2 takarítónő, 1 fűtő.

256
6. E g y e t e m i D i á k a s z t a l .
(I., Színház-u. 1. Tel. 16-67.)
A Mátyás Király Diákház általános munkálatai
az Egyetemi Diákasztal egész területét is felölelték.
Az összes helyiségek falai, valamint ajtai és ablakai újrafestettek, a csempeburkolatok hiányosságai pótoltattak, a
WC-k újra kifogástalan állapotba kerültek. A konyha a
korábbi meszelés helyett, a korszerű követelményeknek megfelelően, a padlótól a mennyezetig csontszínű olajos festést
kapott. Alapos takarításon estek keresztül az épületben
lakó menzaszemélyzet szobái is. Tisztaság és rend szempontjából a Diákasztal jelenlegi állapota a lehető legkifogástalanabb. A múlthoz viszonyítva sokat javult a helyzet
felszerelés tekintetében is. A felszerelési hiányok (edényzet,
ágynemű, abrosz, fehér köpeny, törülköző) pótlására, irodai
beruházásokra, az alagsori ablakok rácsozására, apróbb
javításokra és más természetű beszerzésekre 8.128 P-t fordított a Diákvédő Hivatal, ezenkívül bevezettette a telefont
a konyhába szóló mellékállomással és folyamatba helyezte
a két ételfelvonó kb. 5.000 pengős gyökeres átalakítását.
Az Egyetemi Diákasztalon a napi étkezők átlagos száma
650 volt. A Diákasztal a tanév folyamán (1941. október
7-től 1942. június 30-ig) kiszolgált 133.918 adag reggelit,
141.208 adag ebédet és 141.165 adag vacsorát, összesen
416.291 adag étkezést. A városban lakó hallgatók közül
45 élvezett menzasegélyt évi 11.476,33 P összegben.
Az ételek mennyiségét és minőségét az év folyamán
egyre nehezülő közélelmezési viszonyok határozták meg.
Az anyaghiány befolyásolta és gyakran megváltoztatta az
előre elkészített heti étlapot. A diákok a mai élet ama
kiválasztottjai és dédelgetettjei közé tartoztak, kik nem
ismerték a minden nap újra kezdődő élelmezési küzdelmeket, legföljebb csak türelmetlenkedtek és kifogásoltak,
ha minden nem a kedvük szerint történt. Az ellátásnak
azonban nagy találékonyságra és sok ügyességre volt szüksége különösen a téli hónapokban, amikor a legnépszerűbb
élelmezési cikkek (tojás, vaj, tej, sajt, rizs, burgonya, stb.)
hosszú időre eltűntek, majd véglegesen kiestek a forgalomból. A hatósági korlátozások megszorították az adagokat, a jegyrendszer bevezetése óriási mértékben megnövelte az ügyvitelt. A közellátási nehézségek ellenére is
a diákság ellátásában fennakadás egyetlen egyszer sem
fordult elő, az ételek tisztán és ízletesen elkészítve kerültek
felszolgálásra, az élelem a viszonyokhoz képest és az árhoz
mérten (I. félévben napi 1.30 P., IL félévben napi 1.60 P.
önköltségi diákár) a lehető legjobb volt. A leves és főzelék
szinte korlátlan mennyiségben állott az étkező diákság ren-
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delkezésére (a feladott mennyiséget rendszerint el sem tudták fogyasztani), a húsból pedig a manapság elképzelhető
legnagyobb adagok (17—22 dk.) kerültek kiszolgálásra.
Ismert okokból mindössze a kenyéradagok és a tésztaneműek csökkentek le. Mutatványul álljon itt egy heti étlap.
(1942. jún. 15—22-ig.) Reggeli általában tej vagy tea.
H.: paradicsomleves, borsófőzelék 12 dg. kolbásszal. Vacsora: paraj púpos rántottával. K.: bableves, salátafőzelék
virslivel paprikás lében. Vacsora: kávé, íz, 8 dg. körözött.
Sz.: húsleves, főtt hús sóskafőzelékkel. Vacsora: töltött
karalábé, rakott szilva. Cs.: julienleves, zöldkáposzta, daramorzsa ízzel. Vacsora: szafaládé, 8 dg. turó, retek. P.:
köményleves, babfőzelék 2 főtt tojással. Vacsora: rakott
karalábé, tejben dara. Sz.: húsleves, paraj marhaszelettel.
Vacsora: 3 tojásból rántotta öntött salátával. V.: csontleves
darakockával, hús rizzsel zöld salátával, piskótatekercs.
Vacsora: 12 dg. parizer,. 8 dg. körözött, retek.
Más függő kérdések is, így az ebédlő tisztántartása,
a tálalás meggyorsítása, valamint a ruhatári szolgálat a
legjobb formában megoldódtak, s elhárultak azok a kisebb
nehézségek, melyek a felszerelés hiányosságából állottak
elő. Két esztendei kemény munkával az Egyetemi Diákasztál, a legfontosabb diákjóléti intézmény, szervezése befejeződött s most már a megnehezült körülmények között
is bizalommal néz a jövő elé. A vezetőség és a személyzet
minden elismerést megérdemlő lelkiismeretes, sokszor erőfeszített nagy munkát végzett.
Az Egyetemi Diákasztal ügyvezető felügyelője: Kiss
Jenő kollégiumi gondnok (kinevezve 1942. III. 26-án
86.893. sz. a.) Felügyelők: Zsögön András, az Eötvös JózsefDiákotthon gondnoka (1941. X. 15-ig), András Gusztáv
gyakorló tanárjelölt (1941. X. 15-től 1942. I. 31-ig), Márkos Albert főgimn. tanár (1942. III. 1-től). Segédfelügyelők:
Séra István (1942. II. 1-től) és Derzsi Sándor (1942. IV.
1-től) egyetemi hallgatók. Gondnok: dr. Benkő Viktor tanügyi segédfogalmazó (katonai szolgálata alatt, 1942. III.
1-től VI. 15-ig, Tóth Gábor tanf. igazgató helyettesítette).
pietás néne: Uray Sándorné. Személyzet: 1 főszakács, 1
segédszakács, 6 konyhalegény, 3 konyhaasszony, 2 konyhaleány, 1 mosónő, 1 ebédlői takarítóleány, 1 ebédlői takarítólegény.
7. E g y e t e m i
Leánymenza.
(I., Mussolini-út 33. Tel. 35-10.)
Az egyetemi hallgatónők étkezését a Szilágyi ErzsébetLeányotthonban külön leánymenza látta el. Bár takarékossági szempontból ismételten tervbe vétetett megszüntetése
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illetőleg a központi Egyetemi Diákasztallal való egyesítése,
technikai okokból és a hallgatónők érdekeinek méltányolásából különállás egyelőre megmaradt.
A Leánymenza, mely a Diákasztalénál jóval egyszerűbb
és kényelmetlenebb körülmények között működött, rendeltetését abban látta, hogy az étkezés minőségét és mennyiségét a női szervezethez alkalmazza. A nehéz beszerzési
viszonyokhoz képest a lehető legváltozatosabb és legtáplálóbb ételek kerültek az asztalra. A Menza vezetősége még
azt is megtette, hogy havonként tartott értekezleteken megtárgyalta a kívánságokat s azokat a lehetőségekhez képest
a megengedett kereteken belül figyelembe is vette. Ennek
tulajdonítható, hogy a leányok általában elégedettek voltak
s a panaszládában mindig több volt a dicséret, mint a kifogás. Tájékoztatásul álljon itt egy heti étlap (1942. jún.
15—22): Reggeli általában kávé, tej vagy tea. H.: sóskaleves, száraz zöldbabfőzelék marhaszelettel. Vacsora: paraj
tükörtojással. K.: köményleves, töltöttkaralábé. Vacsora:
kávé, vaj, 5 dg. íz. Sz.: julienleves, borjúpörkölt pirított
darával. Vacsora: tejben rizs, 1 tojás. Cs.: Salátafőzelék
sertéssülttel, 1 cisigatészta. Vacsora: vegyes felvágott, 5 dg.
túró. P.: bableves, mákosmetélt. Vacsora: paraj puposrántottával. Sz.: karalábéleves, lencsefőzelék debreceni kolbászszal. Vacsora: kávé, vaj, 5 dg. sajt. V.: paradicsomleves,
zöldkáposzta sertéssülttel. Vacsora: főtt császárhús, 1 tojás.
A vezetőség és a személyzet lelkiismeretes munkájának
tulajdonítható, hogy a legnehezebb élelmezési és anyagbeszerzési viszonyok mellett is a Leánymenza mindig zavartalanul és kifogástalanul működött. Az étkezők átlagos napi
létszáma 154 volt. A tanév folyamán (1941. okt. 7. —1942.
jún. 30.) a Leánymenza kiszolgált 33.467 adag reggelit,
35.348 adag ébédet és 34.458 adag vacsorát, összesen
103.273 adag étkezést.
A Leánymenza felügyelője: Megyer Júlia kollégiumi
igazgatónő. Segédfelügyelő: Molnár Piroska tanárjelölt.
Diétás néne: özv. Bisztricsányi Lajosné. Személyzet: i szakács, 2 konyhaleány, 1 konyhalegény.
8. D i á k j ó l é t i I r o d a .
(I., Színház-u. 1. II. e. Tel. 15-43.)
A Diákvédő Hivatal Diákjóléti Tagozatának ügyeit
intéző Diákjóléti Iroda a Mátyás Király Diákház Királyutcai szárnyának II. emeletén működött, mint központi
szerve valamennyi diákjóléti intézménynek. A felvételeket
és a beutalásokat az Otthonokba és a Diákasztalra a tanulmányi eredmény és a családszociális körülmények igazodása alapján az Iroda végezte. Szintén az Iroda intézte
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a diákjóléti intézmények személyi, anyagi és fegyelmi
(ügyeit, azonkívül az ifjúság százas tömegeinek bajait és
kéréseit juttatta megnyugtató mederbe.
A diákjóléti intézmények pénzkezelését is, mely a múltban az egyetemi Gazdasági Hivatalhoz tartozott, 1942.
január 1-től a Diákjóléti Iroda mellett működő pénztár
látja el. Ez a pénztár kezeli a diákjóléti intézmények bevételeit és kiadásait a számviteli törvényben megállapított
s a különböző hitelek szerint vezetett naplókban (pénzfőnapló, tatarozási, berendezési, felszerelési, segély-, könyvtár-napló stb.). A pénztár a számviteli szabályoknak megfelelően összeállított számadásait félévenként zárja le és
terjeszti fel a kultuszminisztériumi számvevőséghez felülvizsgálás végett.
1941! július 1-től 1942. június 30-ig 1013 ügyirat,
azonkívül 2819 kedvezően elintézett és 591 visszautasított
segélykérés, vagyis összesen 4.423 ügydarab mutatja az
Iroda ügyviteli forgalmát.
Az Iroda naponként 9—14 és 17—19 óráig dolgozott,
— sürgős esetekben késő estig, sőt ünnepnapokon is,
a Diákvédő Hivatal elnöke pedig mindennap 11—14 óráig
tartott hivatalos órát a diákok részére és 17—19 óráig a
Diákjóléti Tagozat ügyeinek intézésére.
A Diákjóléti Iroda főnöke és mb. pénztáros: dr. Papp
Béla kollégiumi gondnok. Mb. ellenőr: Juhos Miklós, az
Egyetemi Gazdasági Hivatal pénztárosa. Titkár: Dobolyi
Sándor (1941. X. l-ig), Székely József tanárjelölt (1941.
X. 15-től). Díjnok: Tisch Anna közgazdaságkari hallgató
•és Trebitsné Nagy Jolán (kinevezve 1941. dec. 30-án 47.339.
IV. sz. a., pénztárhoz beosztva.) Gépírónő: Remisovszky
Éva (1941. XI. 1-től.) Személyzet: 1 kinevezett altiszt
{Székely Ferenc kisegítő szolga.)
9. T a n k ö n y v t á r .
(I., Színház-u. 1. II. e. Tel. 15-43.)
A Diákvédő Hivatal Tankönyvtárt szervezett, hogy a
.szegény diákok tanulmányaik hátránya nélkül ingyen juthassanak tankönyvekhez és jegyzetekhez. Több példányban
(5—10) megvásárolta az egyetemen használt tankönyveket
és jegyzeteket s ezeket a 'diákoknak meghatározott időtartamra díjtalanul kölcsön adja. A tanév folyamán beszerzett
13 jogi tankönyvet 55 példányban, 40 orvosi tankönyvet 77
példányban, 20 bölcsészeti tankönyvet 42 példányban, 27
természettudományi tankönyvet 58 példányban, 10 közgazdasági tankönyvet és jegyzetet 34 példányban, összesen 111
művet 271 példányban 5.216,69 P. vételáron. Ezenkívül
a következő adományok érkeztek: V . K . M . adománya 4
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bölcsészeti mű (4 db.), Közgyűjtemények Orsz. Felügyelőségének adománya 4 mű (5 db.), Magyar Nemzeti Bank
jadománya 4 közgazdasági mű (5. db.), dr. Bónis Györgyegyetemi ny. rk. tanár adománya 1 jogi tankönyv 5 példányban. Továbbá a kolozsvári volt román egyetemi diákotthon visszaszerzett .könyvtárából 252 magyar, német,,
olasz és francia nyelvű mű 348 darabban került a Tankönyvtárba.
A Tankönyvtár könyvállománya az 1940—41. tanév
végén kiadott Jelentésben kimutatott 494 kötetről az
1941—42. tanévben 943 műre gyarapodott, összesen 1039
darabban. Az új szerzemény sok értékes és ajánlott segédkönyvet is tartalmaz.
o
Az 1941—42. tanév folyamán a Diákvédő Hivatal Tankönytárát 148 egyetemi hallgató vette igénybe s kikölcsönzött 102 jogi, 88 orvosi, 23 bölcsészeti, 22 természettudományi, 13 közgazdasági, összesen 248 tankönyvet 330
darabban.
A dr. Buza László egyetemi ny. r. tanár és dr. Bónis
György egyetemi ny. rk. tanár által felajánlott tankönyvekből a Diákvédő Hivatal 22 szegénysorsú diákot segített
ingyenes és kedvezményes áru tankönyvhöz.
Két egyetemi jegyezetet is kiadott a Diákvédő Hivatal
(Ottlik László: Bevezetés a politikába, Imre Lajos: Atomés molekulaszerkezet, II. k.) s ezeket önköltségi áron árusítja.
A Diákvédő Hivatal a V. K. M. által megküldött Elekes,
Dezső: »Hazánk, népünk, szomszédaink« c. ismeretterjesztő
munka 900 példányából 885 példányt osztott ki a diákok:
között. Gergely Pál: » Világjáró székelyek« c. könyv 130
példánya, amefyet ugyancsak a "V. K. M. küldött le, újévi
ajándékként osztotta szét az egyetemi hallgatók között..
A Diákvédő Hivatal Tankönyvtára központilag gondoskodott az egyetemi diákotthonok házi könyvtárának ellátásáról is. A V K M által leküldött 28 db. irodalomtörténetig
bölcsészeti és néprajzi művet arányosan szétosztotta a diákotthonok könyvtárai között s ezenkívül kedvezményes áron.
5 irodalomtörténeti művet vásárolt részükre. A kolozsvári
Lyceum.-Könyvtár által adományozott 251 mű és folyóirat
1043 darabszáma, továbbá az Egyetemi Régészeti Intézet,
régi kiadványainak 79 ajándékpéldánya, valamint dr. Dányi.
Károly (Kossuth és a Deákpárt hírlapi vitája 1867-ben, 18
pld.), Vámszer Géza (Szakadát, 2 pld.) adománya és a.
Magyar Nemzeti Bank által megküldött »Közgazdasági
Klasszikusok« c. 5 kötetből álló sorozat 7 példánya a diákotthonok könyvtárait gyarapította.
A naszódi állami gimnázium általános leltározásakor
egy "félreeső könyvtárszobában mintegy kétésfélezer kötet:
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német, francia, olasz nyelvű tudományos könyv találtatott.
A vizsgálat kiderítette, hogy ezek a könyvek a kolozsvári
volt román egyetemi diákotthon könyvtárából a bécsi döntés
után kerültek oda megőrzés végett. A Diákvédő Hivatal
smint jogos tulajdonát visszaszerezte, leltározta s a 2064
fnűből és 2470 darabból álló nagyrészt idegen nyelvű igen
értékes könyvállományt a diákjóléti intézmények között a
következőképen osztotta szét: Diákvédő Hivatal Tankönyviára 252 mű 348 db., "Gábor Áron-Diákotthon 506 mű
637 db., Eötvös József-Diákotthon 351 mű 414 db., BólyaiDiákotthon 347 mű 381 db., Szilágyi Erzsébet-Leányotthon
602 mű 657 db., Lyceum-Könyvtár 2 mű 29 db., kiselejteztetett 4 mű 4 db., összesen 2064 mű 2470 • db.
Könyvtáros: dr. Grigercsik Géza jogszigorló, aki naponként tart hivatalos órát (14—16 ó.)
10. M á t y á s K i r á l y D i á k h á z .
(I., Farkas-u. 3.1 Tel. 25-29.)
Az egyetem javítási és átalakítási munkálatai miatt
1941 augusztusától az egész I. féléven át, rövidebb-hosszabb
ideig a II. félévben is, a Mátyás Király Diákház adott
helyet a rektori hivatalnak, a bölcsészeti és jogi karok
dékáni hivatalainak, valamint a Tanárképző Intézetnek és
a Tanárvizsgáló Bizottságnak.
Ilyen körülmények között a Diákházzal kapcsolatban
•az 1941. évre előirányzott tatarozási, berendezési és felszerelési munkálatok csák 1941 november havának második
felében indulhattak meg és folytatódhattak olyan ütemben,
ahogy a férőhelyiségek a hivataloknak az egyetemre történt visszaköltözésével megürültek. E munkálatok során elkészültek a 'Diákvédő Hivatal összes helyiségeinek, a zeneteremnek, az Egyetemi Diákasztalnak, a konyhának, az
ezekkel összefüggő csarnokoknak, folyosóknak és lépcsőháznak, a K. M. D. Sz.-Körbe és a dísztermi pódiumhoz
illetve vendégszobákhoz vezető három lépcsőháznak, a Corvin-terem melletti tálalónak, az oszlopcsarnokból nyiló WCnek, a pénztárfülkéknek, a K. M. D. Sz.-Körnek, a díszterem
pódiuma mögötti várószobáknak és a velük kapcsolatos mellékhelyiségeknek, hét személyzeti szobának, három konyhának és egyéb mellékhelyiségeknek festési és mázolási munkálatai, a Diákvédő Hivatal elnöki szobájának teljes berendezése és felszerelése; a Diákjóléti Iroda hiányzó berendezési tárgyainak pótlása, a meglevők rendbehozatala, sötét
.színűre pácolása és fényezése; a zeneterem berendezése Rockefeller székekkel (220 db.), előadóasztallal és hozzávaló
karosszékkel; a Diákszövetségi Iroda, a K. M. D. Sz.-Kör
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biliárdszobájának, elnöki szobájának, játék-, társalgó-, olvasótermeinek teljes berendezése és felszerelése; a DiákvédőHivatal pénztárának berendezése és felszerelése, valamint
számos kisebb berendezési és felszerelési hiány pótlása.
Ezek a munkálatok és beszerzések összesen 36.500 pengőbe
kerültek.
A Diákház tatarozási és berendezési munkálatai folyamatosan tovább haladnak az 1942. és az 1943. költségvetési
évben is, ami a háborús viszonyok ellenére is igen kívánatos,
mivel a románoktól teljesen kiürítve hagyott Diákház ma
a diákélet központja és Kolozsvár kultúrális életének egyik
fontos tényezője. Itt működik a Diákvédő Hivatal három
tagozata, az Egyetemi Diákasztal, a Kolozsvári Magyar
Diákok Szövetsége (K- M. D. Sz.), a Kolozsvári Egyetemi
Atlétikai Club (K. E. A. C.) és az Egyetemi Diákkör. Az.
1036 személyt befogadó díszterme az elmúlt tanév folyamán
is igen sok esetben volt különböző ünnepségek, előadások,
hangversenyek, gyűlések, stb., nevezetesen 15 ünnepély, 69'
előadás, 34 hangverseny, 6 gyűlés, a 'jogikar tanrendszerű
előadásainak, a honvédelmi előadásoknak, 1 tiszteletbeli
doktorrá avatásnak, az Egyetemi Énnekkar, a K. M. D. Sz.
közművelődési munkaközössége és az Egyetemi Zenekar
próbáinak, 5 színes film- és fényképbemutató, 1 divatbemutató, 2 tiszti vívóverseny, 6 táncmulatság, 1 majális, 9 esetiben díszebéd, vacsora, teaest vagy ismerkedési est és 4:
artista előadás színhelye.
A Diákvédő Hivatal az év folyamán egy olyan értelmű
° javaslatot is előterjesztett a minisztériumnak,- hogy valamilyen művészi formában örökíttessék meg a Diákház küls,ején az 1821-ben épült és 115 esztendeig azaz 1935-ig,
helyén állott első állandó magyar, színház emléke, amelyhez annyi drámatörténeti és színművészeti nevezetes mozzanat fűződik.
A Mátyás Király Diákház gondnoka: dr. Papp Béla
kinevezett kollégiumi gondnok. Személyzet: 2 kinevezett
altiszt (Hápp János II. o. altiszt gépész, Demeter Lajos
JI. o. altiszt kapus), 1 szegődményes kisegítő gépész, 1.
takarító szolga, 1 szeneslegény.
Összesítés

a diákjóléti

intézményekről.

A diákjóléti intézmények tatarozása, berendezése, felszerelése jelentős haladást tett, a több évre terjedő programmból az 1941/42. tanév a ráeső részt bőségesen elvégezte. A további hiányokat a Diákvédő Hivatal számontartja s a'helyzetet évről-évre javítani igyekszik.
Az 5 diákotthon a 195 lakószobájában állandó jelleggel.
745 hallgatót ideiglenes jelleggel még 376 hallgatót, össze-
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sen 1.121 egyetemi hallgatót látott el, mégpedig 613 joghallgatót, 175 orvostanhallgatót, 136 bölcsészt, 78 természettudománykari és 119 közgazdaságkari hallgatót, A fiukat mind el tudta helyezni, a leányok felvételi kérését azonban hely hiányában nem minden esetben lehetett teljesíteni.
Az állandó jelleggel felvett 745 hallgató'vallás szerinti
megoszlása ez volt: róm. kat. 380, református 271, unitárius 57, evangélikus 25, gör. kat. 10, gör. kel. 2. Anyanyelv
szerint: 731 magyar, 6 német, 3 román, 3 ruszin, 1 bulgár,
1 orosz.
A diákotthonok lakói közül 63 élvezett Horthy-ösztöndíjat, 11 honvédorvosi ösztöndíjat, 450 hallgató kapott
lakás- és menzakedvezményt 147.088,14 P összegben, 24
nyert egyetemi pályadíjat vagy más tanulmányi jutalmat
és 39 végzett díjtalan és díjas gyakornoki munkát az
egyetemi intézetekben.
A diákotthonok lakói közül jogi doktorátust tett 68,
bölcsészeti doktorátust 2, orvosi oklevelet szerzett 5, tanári
(oklevelet 21, közgazdasági oklevelet 2, szakvizsgázott 8,
tanulmányait tehát befejezte 106.
A Diákvédő Hivatal Tankönyvtára és az otthonok házi
könyvtárai az elmúlt két tanév alatt 4.897 műből álló
könyállományt szereztek be, illetőleg gyűjtöttek össze.
Az Egyetemi Diákasztalon és a Leánymenzán a napi
étkezők átlagos száma 804 volt. A két menza együtt az
1941/42. tanév folyamán (1941. X. 7. —1942. VI. 30) kiszolgált 167.385 adag reggelit, 176.556 adag ebédet,
175.623 adag vacsorát, összesen 519:564 adag étkezést.
Á diákjóléti intézményeknél szolgálatot teljesített 6
kinevezett tisztviselő, 4 'kinevezett altiszt, 7 kinevezett "kisegítő szolga, 29 tiszteletdíjas tisztviselő és 62 szegődményes, összesen 108 alkalmazott.
Diáksegélyezések.
A Diákvédő Hivatal Diákjóléti Tagozata a diákság
szociális helyzetének rendezése terén fejtette ki legfontosabb
tevékenységét. Amíg egyrészt a jóléti intézmények színvonalas működtetésével az egyetemi ifjúsághoz méltó külső
körülmények (otthonok, menzák) teremtésére törekedett,
másrészt minden olyan anyagi hátráltató ok gyors megszüntetését kereste, ami az ifjúság tanulmányait akadályozhatta, erkölcsi életét, vagy egészségét károsan befolyásolhatta volna. A jóléti intézmények és segélyek hatalmas
tömegeknek tették lehetővé egyetemi tanulmányaik gondtalan és sikeres elvégzését. A Diákvédő Hivatal valósággal
a gondoskodó családapa szerepét teljesítette :— megkülön-
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böztetés nélkül — az erdélyi és csonkaországi, de különösen
a 148 délerdélyi menekült irányában, kik családjuktól elszakítva minden gondviselés nélkül magukra voltak hagyatva. A menekült diákok az 1941/42. tanévben 86.144,40
P összegű segélyben részesültek. A nyomorgó színész- és
író-tipussal a fűtetlen szobában száraz kenyér mellett fényes
jövőről álmodó nyomorgó diák romantikus figurája is a
mult rekvizitumai közé került. A kolozsvári egyetemen nem
volt éhező és anyagiak nélkülözése miatt tanulmányait félbeszakítani kényszerülő diák. Maga a diákság is elismerte
a kolozsvári diákszociális gondoskodás magasabbrendűségét,
s azt is szívesen megvallotta, hogy a Hivatal tárgyilagos,
protekciómentes, szóval a mai idők követelményeinek megfelelő szervezet. Viszont a diákságot csak lassan lehet ránevelni arra, hogy a diákszociális gondoskodásról helyesen
gondolkodjék. Kevés az olyan egyetemi hallgató, aki önmagával szemben hajlandó kritikát gyakorolni és nem fordul
a Diákvédő Hivatalhoz akkor is, ha erre nincs teljes mértékben rászorulva. 'Az átmeneti idők nehézségeinek megkönnyítése végett a Diákvédő nagy engedményeket tett,
de jövőre már is készek a szempontjai, melyek az ifjúságot
helyes erkölcsi magatartás felvételére fogják késztetni.
A Diákvédő Hiyatal hatalmas arányú munkáját
a hivatalos támogatás tette lehetővé. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1941. július 1-től december 31-ig
67.200 P-t juttatott a diákjóléti intézmények költségvetési
hiányainak fedezetére. A Diákvédő Hivatal és a hozzátartozó intézmények 1942. évi költségvetése 442.908 P
bevétellel, 591.049 P kiadással, vagyis 148.141 P hiánynyal hagyatott -jóvá, amit a 86.026 —1942. IV. sz. rendelet az intézmények 1942. évi államsegélyéül állapított
jmeg. Ebből az államsegélyből az 1942. év első felére kiutaltatott '76.851 P. Továbbá 1941. július 1-től december
31-ig 66.000 P-t, 1942. január 1-től június 30-ig pedig
75.000 P-t küldött a minisztérium a Diákvédő Hivatal diáksegélyezési céljaira. Az 1941/42. tanévben tehát 285.051 P
összeggel gondoskodott a minisztérium a 'kolozsvári diákjóléti intézményekről és a közvetlen-diáksegélyezésről. Ha
ehhez az Összeghez még hozzávesszük a 230 kolozsvári
egyetemi hallgatónak juttatott évi 45.200 P összegű Horthyösztöndijat és az egyetemi karok által a két félévben tandíj-elengedés címen nyújtott 638.092 P-t kitevő hatalmas
diákszociális tételt, akkor az 1.000.000 P közelében jár —
'pontosan 968.343 pengőt tesz ki — az az összeg, mellyel
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a kolozsvári diákjólétet általános megelégedésre elrendezte.'
A Diákvédő Hivatal a diákság nevében nem tud eléggé
hálás köszönetet mondani dr. Hóman Bálint miniszter úrnak
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a hazatért egyetem megszilárdításának egyik fontos tényezőjéül kijelölt diákszociális ügyek nagyméretű felkarolásáért,
és dr. Szily Kálmán miniszteri biztos államtitkár úrnak,
aki felmérhetetlen teendői sorában a diákjólét kérdéseit
különlegesen meleg érdeklődéssel kísérte s a kielégítő megoldás eszközeit mindig megkereste.
Még a kisebbségi sorsból áthozott erdélyi hagyomány
a társadalom szíves részvétele a diákság anyagi támogatásában. Hatóságok, szervezetek és egyesek az 1941/42. tanév
folyamán az alább kimutatott több mint 30.000 pengőt
juttatták el a Diákvédő Hivatalhoz diáksegélyezési célokra.
Fogadják ez úton is a diákság nevében a Diákvédő Hivatal
legmelegebb köszönetét nemes adományaikért, amelyek első- sorban tették lehetővé a nagyarányú tandíj-, vizsgadíj-,
egészségügyi-, tanulmányi stb. segélyezéseket. Az ifjúság
szorgalmas munkával viszonozta a támogatást: a segélyezettek 95 °/o~a kiváló vagy kielégítő kollokviumi és vizsgaeredményt mutatott fel.

KIMUTATÁS
a kolozsvári Diákvédő Hivatal diákjóléti tagozatának pénztárába 1941. július 1-től 1942. június 30-ig befolyt
adományokról.
1. 1941.
„
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„
3.
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VII. 7. Diákotthonainkban elszállásolt vendégek adománya
VII. 10. Kolozsvár város adománya
VII. 10. Orvoskongresszus adománya
VII. 14. Német egyetemi tanárok
adománya
IX. 11. Tolnai István adománya
(Budapest)
IX. 16. Dr. Miskolczy Dezső egyetemi tanár, adománya koszorúmegváltás címén
IX. 22. Fonciere Biztosító Intézet
adománya, Kolozsvár
IX. 22. Kereskedelmi és Ipari Bank
adománya, Szatmárnémeti
IX. 22. Alsózsuki ref. szórványifjúság adománya
X. 1. Diákotthonainkban elszállásolt
vendégek adománya
X. 4. Nagyvárad város adománya
X. 15. Magyar Nemzeti Bank adománya

214.— P..
2000.— „
30.— „
.86.66 „

30.— „
20.— „

48.50.,,
4975.60 „
997.86 „
2000.— „

266
13.

„

X. 23. »Lord Rothermere« alap félévi kamatai
456.80 P.
14.
„
XI. 5. Mátyás Király Diákház adománya (1940. évi készpénzmaradvány) 385.93 „
15.
„
XI. 5. Sfat János mérnök adománya
5.— „
16.
„
XI. 5. Szatmárnémeti város adománya 99.10 „
17.
„
XI. 6. Agfaphoto rt. adománya
238.72 „
18.
„
XI. 7. A kolozsvári jog- és államtudományi kar tanárainak adománya 225.— ,,
19.
„
XI. 12. Takarékpénztárak és Bankok
Egyesületének adománya, Kolozsvár 1500.— „
20.
„
XI. 26. Budai Dalárda adománya
61.11 „
21. .„
XI. 27. Kiss Károly adománya
6.— „
22.
„
XII. 5. Kolozs vármegye adománya
500.— „
23.
„
XII. 15. Takarékpénztárak és Bankok
Egyesületének adománya, Budapest
500.— „
24. ' „
XII. 18. Háromszék vármegye adománya
1500.— „
25.
„
XII. 19. Dr. Tankó Béla debreceni
egyetemi tanár adománya
30.— „
26.
„
XII. 20. Dr. Balogh Ernő kolozsvári
egyetemi tanár adománya
6.30 „
27.
„
Csík vármegye adománya
300.— „
28.
„
XII. 29. Dr. Szentpétery Zsigmond
e. i. Rector Magnificus adománya
50.— „
29.
„
XII. 29. Szilágy vármegye adománya
800.— ,,
30. 1942. III. 6. Dermata Bőrgyár adománya
300 — „
31.
„
III. 11. Magyar Nemzeti Bank adománya
2000.— „
32.
„
III. 11. Dr. Tóth Ernő adománya
20.— „
33.
„
IV. 10. Matematikai és Természettudományi kar professzorainak adománya
130.— ,y
34.
„
IV. 22. Me. adománya menekült
diákok részére
10.000.— „
35.
„
V. 11. Svaiczer Béla földbirtokos
adománya
10.— „
36.
„
V. 13. Demeter Ferenc joghallgató
adománya
5.— „
37.
„
V. 22. Kolozs vármegye adománya
200.— „
38.
„
V. 27. Kolozsvári Takarékpénztár
és Hitelbank adománya
200.— „
39.
„
V. 30. Szolnok-Doboka vármegye
adománya
100.— „
40.
„
VI. 8. Jog- és államtudományi kar
professzorainak adománya
516.30 „
41.
„
VI. 24. Bihar vármegye adománya
. 100.— „
Összesen: 30.688.62 P.
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II.
Diákszervezeti Tagozat.
(Dr.

Martonyi

Tagozat

és

a

János

egyetemi

K. M. D. Sz.

ny.

rk.

tanárnak,

tanárelnökének

a

Diákszervezeti

összefoglaló

jelentése.)

A Diákszervezeti Tagozat támogatásával még az
1940/41. tanév folyamán megtörtént a Kolozsvári Magyar
Diákok Szövetségének, mint az összes kolozsvári magyar
egyetemi hallgatókat magában foglaló egységszervezetnek
a megalakítása és működésének megindítása.
A nyári szünidő alatt a K. M.D. Sz. 1941. július 3-tól
laugusztus 3-ig falukutató kiszállást hajtott végre Bálványosváralján (Szolnok-Doboka vármegye, dési járás). A
táborban 33-an vettek részt; nevezetesen 7 joghallgató, 7
orvostanhallgató, 7 tanárjelölt, 7 közgazdász, 2 katolikus
és 2 református teológus, valamint 1 gazdasági akadémiai
hallgató. A kutatásokat dr. Venczel József intézeti tanár
vezette és ő rendszerezte a hallgatók által begyűjtött, a
falu életének minden vonatkozására kiterjedő anyagot is,
amely mintegy 5000 cédulán halmozódott fel.
Dr. Martonyi János egyetemi ny. rk. tanár, a Diákszervezeti Tagozat vezetője is, hosszabb ideig tartózkodott
,a táborban, amelyet kívüle dr. Pálosi Ervin, dr. Schneller
Károly és dr. Viski Károly kolozsvári egyetemi tanárok,
dr. Reichenbach Béla műegyetemi tanár, dr. Farkas Árpád
kolozsvári gazdasági akadémiai tanár, dr. Kovács László
erdélyi tudományos intézeti tanár és dr. Haáz Ferenc
kolozsvári tanársegéd is meglátogattak. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr megbízásából vitéz Szinay Béla
ny. altábornagy, az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálatának főparancsnoka, szemlélte meg hivatalosan a falukutató csoportot, részletesen
tájékozódva a kutatás módszeréről és eredményeiről. Megtekintették a tábort dr. gróf Bethlen Béla, Szolnok-Doboka
•vármegye főispánja, és dr. Hollóssy Béla, a dési járás
főszolgabírája is.
A falukutató kiszállás befejezése után az abban résztvettek közül 11 hallgató, 2 csoportra oszolva, 2—2 napra
meglátogatott a dési járás területén 7 olyan községet,
amelyekben a magyarság szórványban él.
Ügyancsak a szünidő folyamán a K . M . D . S z . tagjai
közül 93 férfihallgató és 32 nőhallgató vett részt az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálatának keretében rendezett munkatáborokban, mégpedig
többnyire azokban, amelyek a volt trianoni országterületen
dolgoztak.
A m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ür
1941. szeptember 19-én kelt 43.430/1941. IV. 2. számú
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rendeletével további intézkedésig meghosszabbította annak
az eredetileg csak az 1940/41. tanévre vonatkozó rendeletnek a hatályát, amelynek értelmében a kolozsvári egyetem hallgatói csak a K. M. D. Sz. keretén belül fejthetnek
ki egyesületi működést és más diákszövetségek az itteni
szervezkedéstől el vannak tiltva. A Diákszervezeti Tagozat
tehát az 1941/42. tanévben is a K.M.D.Sz.-el működött
együtt. Az ifjúságnak a K . M . D . S z . 1941. október 26-án
tartott rendes évi közgyűlésén kifejezett óhajtása és az
Egyetemi Tanács 1941. október 29-én hozott határozata
alapján, — amelyet a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
Űr 46.408/1941. IV. számú rendeletével 1942. január 10-én
jóváhagyott, — dr. Martonyi János egyetemi ny. rk. tanár,
a Tagozat vezetője, a K . M . D . S z . tanárelnöki tisztét is
betölti.
A K . M . D . S z . a tanév elején erőteljes propagandát
fejtett ki a taglétszám emelése érdekében. A hallgatók
•közül igen sokan írták alá a belépési nyilatkozatokat és
váltották ki a K.M.D.Sz. igazolványát. Itt említjük meg,
hogy a belépési nyilatkozatok és tagsági igazolványok, valamint a K . M . D . S z . egyéb nyomtatványai a Centrum kiadóvállalat R. T. által a K. M. D. Sz.-nek felajánlott 3000
pengős ingyenrendelési keret felhasználásával készültek el.
Az 1941. október 26-án tartott közgyűlés határozata
és a velük létrejött megállapodás eredményeképen a tanév
folyamán a kolozsvári római katolikus, református és unitárius teológiák hallgatói is beléptek a K. M. D. Sz.-be. 1942.
május végén a K. M. D. Sz.-nek 1016 egyetemi és 99 teológiai, összesen tehát 1115 hallgató volt tagja.
Még az I. félévben megtörtént a K. M. D. Sz. jelvényének és sapkájának megtervezése és elkészítése is, a diákegység külső kifejezése céljából.
A K . M . D . S z . tisztikarának megújítása az 1941. október 27-én és 28-án tartott kari közgyűléseken, valamint
az 1941. november 9-én lefolyt munkaközösségi közgyűléseken ment végbe. A kari elnökök az alapszabály értelmében 1941. október 29-én maguk közül választották meg
a K. M. D. Sz. elnökét, ismét Kolosy Márton szigorló orvos
személyében. Rajta kívül a kari elnökök: Solymár László
jogszigorló, Salamon Sándor bölcsészhallgató, Sárkány
Endre matematikai és természettudományi kari hallgató és
Hontert János közgazdasági kari hallgató voltak. A közművelődési munkaközösség elnöke dr. Dányi Károly joghallgató, a társadalomtudományié Soó Tamás közgazdaságikari hallgató, a szövetkezeti és gazdaságtudományié
Derzsi Ernő közgazdaságikari hallgató, a néprajzi munkaközösségé pedig Sándor Gábor bölcsészhallgató volt.
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Ugyancsak az alapszabálynak megfelelően a tanárelnök (a K. M. D. Sz. választmányának megkérdezése után)
a tanév kezdetén felkérte az egyes karok és munkaközösségek vezető tanárait. A jogi karon dr. Szászy István, az
orvosi karon dr. kibédi Varga Lajos, a bölcsészeti karon
dr. Baráth Tibor, a társadalomtudományi munkaközösségben dr. Pálosi Ervin, majd ennek elhunyta után dr. Oberding József, a néprajzi munkaközösségben pedig dr. Kovács
László professzorok, illetve intézeti tanárok töltötték be
a vezető tanári tisztséget. A Tagozat vezetője, mint tanárelnök, a munkaközösségi vezető tanárokkal és elnökökkel
1941. november 27-én, az összes vezető tanárokkal pedig
1941. december 4-én tartott a K. M. D.Sz. programmjáról
és az időszerű kérdésekről értekezletet.
A K. M. D. Sz. belső munkája túlnyomórészt a munkaközösségek keretén belül folyt le. 1941. november 13-án a
munkaközösségek közös beszámoló ülést tartottak a nyári
bálványosváraljai falukutatásról; ennék keretében dr. Venczel József, Soó Tamás és Kállay Ernő tartottak előadást.
A Bálványosváralján gyűjtött anyag feldolgozása az egész
tanév alatt folyt és a télen néhány kisebb csoport a helyszínen kiegészítő tanulmányokat is végzett. Vitéz Szinay
Béla ny. altábornagy 1942. március 20-án Kolozsvárt behatóan tájékozódott a munkálatok állapotáról. Jelenleg
ismét folyamatban van az ezúttal Bálványosváralja környékére tervezett újabb falukutató kiszállás megszervezése.
Ennek előkészítését szolgálta a társadalomtudományi és a
néprajzi munkaközösség által közösen rendezett magyarságismereti proszeminárium, amelynek keretében a következő
előadások hangzottak el-:
1942. március 14. dr. Csík Lajos egyet. ny. r. tanár:
A magyar faj.
1942. március 21. dr. Malán Mihály egyet. ny. rk. tanár:
A magyar ember.
1942. április 25. dr. Venczel József intézeti tanár: Erdély,
,1942. május 2. dr. Kovrig Béla egyet. ny. r. tanár: A
magyarság társadalmi átalakulása.
1942. május 23. dr. Ottlik László egyet. ny. r. tanár:
A magyar jellem.
1942. május 28. dr. gróf Teleki Géza egyet. ny. rk. tanár:
A magyarság helyzete a "Kárpát-medencében.
Az egyes munkaközösségek az alábbi összejöveteleket
tartották:
Közművelődési munkaközösség:
1941. november 14. Előadó: dr. Dányi Károly joghallgató.
1941. december 4. Fonóházas szórakozás.
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1941. december 16. Előadó: dr. Karácsony Sándor egyetemi magántanár; (Az összes K . M . D . S z . tagok
részére).
1942. február 3. Népi táncok.
1942. február 26. Népi énekek. .
1942. február 27. Fényképezők megbeszélése.
Társadalomtudományi munkaközösség.
11941. november 29. Előadó: dr. Kovrig Béla egyet. ny.
r. tanár.
Szövetkezeti és gazdaságtudományi munkaközösség.
1941. december 11. Előadó: dr. Oberdiqg József intézeti
tanár.
1942. február 26. Előadó: dr. vitéz Rajty Tivadar egyet.
ny, r. tanár.
1942. május 4. Előadó: dr. Wanke Gusztáv, az O . K . H .
igazgatója.
Néprajzi munkaközösség.
1941. november 19. Előadó: dr. Kovács László intézeti
tanár és Sándor Gábor bölcsészhallgató.
1941. december 15. Előadó: Makkai Endre népművelési
titkár.
1942. február 28. Előadó: Prehoffer Elemér joghallgató.
Megjegyzendő, hogy a társadalomtudományi és a néprajzi munkaközösség azért nem rendezett összejöveteleket,
mert 1942. márciusától kezdve ezeket a fentebb ismertetett
magyarságismereti proszeminárium helyettesítette.
A közművelődési munkaközösség tagjaiból alakult ú. n.
regös csoportok számos látogatást tettek áz erdélyi •falvakban, műsoros előadásokkal erősítve a magyarság öntudatát.
A K. M. D. Sz. az 1941/42. tanévben biztosítási és propaganda szakosztályt is szervezett. Az előbbinek a tagjai
biztosítások szerzésével, az utóbbié pedig főleg a külföldi
főiskolás ifjúsággal való kapcsolatok felvételének előkészítésével foglalkoznak.
Újszerű vállalkozást jelentett a K . M . D . S z . által 1942.
április hó 27-én végrehajtott ú. n. »közvéleménykutató«
kísérlet, amelynek során a vezetőség 132, a diákság életét
és érdeklődését, valamint a K. M. D. Sz. szervezetét és munkásságát érintő kérdést tett fel a hallgatóknak, akik a
válaszokat névtelenül adták be. A kérdőívek feldolgozása
folyamatban van és máris jelentős tanulságokat hozott.
1942. júniusában jelent meg az erdélyi egyetemi ifjúság folyóiratának és egyúttal a K. M. D. Sz. hivatalos szócsövének, a »Március«-nak első száma, 16 nagy lap terjedelemben.
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1942. március 14-én történt a K. M. D. Sz.-Kör helyiségeinek ünnepélyes megnyitása. A K. M. D. Sz. életének
ez az állandó otthona a Mátyás Király Diákházban van,
a helyiségek tatarozásáról és bebútorozásáról a Diákvédő
Hivatal gondoskodott. Az ünnepélyes megnyitáson dr. Martonyi János tanárelnök és Kolosy Márton ifjúsági-elnök
mondottak beszédet; a helyiségeket az ifjúságnak dr. Szentpétery Zsigmond Rector Magnificus adta át.
Az 1941—42. tanévben megkezdte működését az Egyetemi Énekkar, Benedek Kálmán ref. teológiai énektanár
vezényletével. Az Énekkar egyúttal a K. M. D. Sz. egyik
önkéntes munkaközösségét alkotja, vezető tanára dr. Várády Imre egyetemi ny. r. tanár, ifjúsági elnök pedig
Popity János jogszigorló volt. 1942. május 2-án tartotta
első hangversenyét az önállóan működő Egyetemi Zenekar.
Élénk összeköttetést tartott fenn a K. M. D. Sz. a hallgatóság reprezentatív sportegyesületével, a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Clubbal is. A K. E. A. C. ifjúsági elnöke,
Kelemen
Attila
orvostanhallgató,
helyet
foglalt
a
K. M. D. Sz. választmányában. A K. E. A. C. 1941. november
7-én tartott évi közgyűlésén dr. Martonyi János tanárelnök mondott a K. M. D.Sz. nevében üdvözlő beszédet.
Megjelent a K. M. D. Sz. elnöksége a K. E. A. C. által rendezett főbb sporteseményeken és teaestélyeken, továbbá az
1942. március 5-i díjkiosztó vacsorán.
A K . M . D . Sz. külső szereplései között meg kell említenünk a magyar rádió 1942. február 27-i helyszíni közvetítését a kolozsvári Farkas-utcából, amelynek során a
rádió a K. M. D. Sz. vezetőivel is beszélgetést folytatott
a mikrofon előtt. A Széchenyi-lángot hozó stafétának 1941.
szeptember 24-én Kolozsvárra történt érkezésekor Gajzágó
György jogszigorló mondott a város főterén ünnepi beszédet. Az egyetemen 1941. december 14-én tartott Széchenyiemlékünnepen Kolosy Márton, a K. M. D. Sz. elnöke, előadással szerepelt. Kolozsvár városának 1942. március 15-i
ünnepségén dr. Dányi Károly joghallgató ünnepi beszédet
mondott, Tóth Ágoston jogszigorló pedig szavalt.
Az erdélyi fiatal értelmiség klubjában, az Erdélyi Körben, 1942. március 2-án vitaest volt a főiskolás ifjúság
kérdéseiről, amelyen a K. M. D. Sz. is részt vettek. A Nemzeti Munkaközpont 1942. május 30-i gyűlésen a diákság
nevében Kolosy Márton elnök üdvözölte beszéddel a hazafias érzésű munkásságot. Az 1942. június 7-én lezajlott
kolozsvári Magyar Napon a K. M.D. Sz. küldöttséggel képviseltette magát.
Az idők komolyságára való tekintettel a K. M. D. Sz.
ebben a tanévben nem rendezte meg a hagyományos Kolozsvári Diák-bált. E helyett »Néma bál« formájában gyűj-
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tést indított az erdélyi magyar társadalomban a Magyar
Vöröskereszt javára és diáksegélyezési célokra. Az orvosi
és közgazdasági kari hallgatók 1941. október 18-án, illetve
november 15-én ismerkedési estet rendeztek, 1942. május
23-án pedig »Közgazdász Majális« volt.
Erősen kiépültek a K. M. D. Sz.-nek a magyar egyetemi és főiskolai ifjúság más városokban lévő egyesületeivel
való kapcsolatai. A K . M . D . S z . vezetői ismételten résztvettek az országos diákszervezeti reformot előkészítő tárgyalásokon és aláírták az ú. n. Ifjúsági Nagybizottság "1942.
jnárcius 6-án és 24-én kelt memorandumait, a 30 éves korhatár bevezetéséről és a diákegységszervezetek megteremtéséről.
A K. M. D. Sz. vezetőinek ismételten volt alkalmuk arra,
hogy az ifjúság problémáit az ország vezetői és az illetékes
hatóságok előtt feltárják. 1942. január 18-án Bárdossy
László, 1942. április 26-án pedig Kállay Miklós miniszterelnök fogadta a K. M. D. Sz. küldöttségét és hallgatta meg
kéréseiket. Dr. Szily Kálmán államtitkár, miniszteri biztos
1941. október 11-én és december 3-án, valamint 1942.
tnárcius 7-én folytatott beható tárgyalást a K. M. D. Sz.
elnökségével.
Az egyetem román nemzetiségű hallgatóinak képviselői szervezkedésük ügyében 1941. december 3-án kihallgatáson jelentek meg dr. Szily Kálmán államtitkár, miniszteri biztos előtt.
III.
Értelmiségi Tagozat.
i(Dr.

Venczel

József

intézeti

tanárnak,

a

Diákszervezeti

Tagozat

vezetőjének összefoglaló jelentése.)

A harmadik Tagozat megszervezése az. 1941—42. esztendőben sem vált szükségessé, mivel a feladatkörébe utalt
kérdések a maguk útján is megnyugtató megoldást nyernek.
Az értelmiségi pályákon mindenütt jelentős emberhiány
állapítható meg s így egyelőre sem a pályaválasztási tanácsadásnak, sem az egyetemet végzettek irányításának
nincs különösebb szerepe. Az ország megnagyobbodása s
az értelmiségi funkciók megszaporodása "következtében még
jó néhány évig az értelmiségi túltermelés nem fog gondot
okozni; tanárban, orvosban, jogászban és közgaszdászban
egyaránt nagy a hiány s éppen ezért az ilyen végzettségűek
exisztenciális gondjairól — legalább is az elhelyezkedést
illetően — nem beszéltünk.
A harmadik tagozat szerepe a jövőben bontakozik ki,
amikorra a bővülő életkeretek már kiteltek s újból szerves
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beavatkozást igényel az értelmiség utánpótlás biztosítása
s állandó figyelmet követel a fiatal értelmiség szellemi és
anyagi fejlődésének kérdése.
IV.
Egyetemi Diákvédő Bizottság.
A dr. Buza László egyetemi ny. r. tanár elnöklete és
az egyetem tudománykarainak kinevezett képviselőiből álló
Egyetemi Diákvédő Bizottság az év folyamán két ízben
tartott ülést, 1941. december 10-én és 1942. június 18-án.
Ezeken az üléseken részletekbe menő beható tárgyalás alá
vette a Diákvédő Hivatal mind a három tagozatának működését, különösképen a diákjóléti intézmények helyzetét,
á diáksegélyezés szempontjait és a diákjóléti támogatás
központi megszervezéséről szóló 38.572—1941. IV. 2. sz.
V K M tervezetet, továbbá a diákszervezeti tagozattal összefüggő KMDSz. működését irányító alapszabályokat és munkaközösségének működési szempontjait. Bölcs tanácsokkal,
nagy ügyszeretettel és kiváló tapintattal támogatta a Diákvédő Hivatal tagozatainak eredményes működését.
Kolozsvár, 1942. június hó 30-án.
Dr. György Lajos
egyetemi ny. r. tanár
a Diákvédő Hivatal elnöke.

5. Egyetemi Zenekar
M e g a l a k u l á s . A kolozsvári egyetemi segédtanszemélyzet és tanuló ifjúság közül a komoly zenét művelők
Szentpétery Zsigmond rektor tanácsára kérést adtak be az
Egyetemi Tanácshoz 1941 november 21-én, melyben a kolozsvári Egyetemi Zenekar megalakulását kértek. A Tudományegyetem Tanácsa 1941 november 28-án megtartott
ülésén a zenekar megalakulását engedélyezte, tanár-elnökül
a rektor által ajánlott dr. Annau Ernő professzort kérte fel.
Dr. Szily Kálmán államtitkár úr 1942. január 6-án a
zenekar felszerelési céljaira és adminisztrációs költségeire
3000 pengős segélyt utalt ki.
T a g o k . A zenekar működő tagjai megalakulása óta
állandóan gyarapodnak különösen a bemutatkozó hangverseny után emelkedett fel a tagok létszáma. Jelenleg a
működő tagok száma 37. A tagoknak több mint felét egyetemi emberek (professzorok, segédtanszemélyzet, hallgatók)
teszik ki, a többiek majdnem mind egyetemet végzett
egyének, vagy a zenekari tagok hozzátartozói, barátai.
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Z e n e k a r i p r ó b á k . Zenekari próbát első időben a
kolozsvári Zenekonzervatóriumban tartottuk, amit ingyen
minden ellenszolgáltatás nélkül tehettünk meg. Később a
Mátyás király Diákház zenetermében hetenként egyszer este
9 órakor tartottuk a próbáinkat.
B e m u t a t ó h a n g v e r s e n y . 1942. május 2-án a
Mátyás király Diákház nagytermében tartottuk bemutatkozó
hangversenyünket. A bemutatott symphonikus művek előadásához szükséges fúvós zenészeket az Operaház zenekarától kértük kölcsön. Hangversenyen vendégszerepelt Wehner
Tibor zongoraművész. Műsor: Erkel: Himnusz, Berlioz:
Rákóczi induló után Annau professzor rövid beköszöntője
következett, majd Mozart G-moll symphoniáját játszotta a
zenekar. Félórás szünet D'Indy zongorára és zenekarra írt
Hegyi symphoniáját adta elő a zenekar Webner Tibor zongoraművésszel, befejezésül Liszt Mephisto keringőjét. Vezényelt Kolonits Barna dr.
V a g y o n i á l l a p o t . 3000 pengős segélyből néhány
legszükségesebb felszerelést,vásároltunk, ezek: 30 drb. kottaállvány, 1 cselló, 45 drb. kottatok, 1 brácsa és néhány
apróság (gyanta, hur, hangfogó) 1432.26 Pengő értékben.
A bemutatkozó hangverseny 632.21 P-ős kiadással járt. A
Mátyás király Diákházban 50 drb. szék átalakítását nekünk
kellett vállalni, hogy azok a zenekar céljainak megfeleljenek. Ez 175 Pengőbe került. A zenekar adminisztrációs
költségei, nyomtatványai 181.16 Pengőt tesznek ki, úgy,
hogy a következő esztendőben a zenekari élet megindításához szükséges összeg 579.37 Pengő rendelkezésünkre áll.
Kolozsvár, 1942 június hó 23.
Dr. Annau Ernő
egyetemi ny. r. tanár,
az Egyetemi Zenekar tanárclnöke.
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