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A külföldön való tanulmányok megkönnyítése céljá
ból felhívja az Egyetem a hallgatóság figyelmét az alábbi
kiadványokra:
Akademischer Austausch in Europa (kiadta az I. I.
C. I. Szellemi Együttműködés Nemzetközi Intézete, Páris,
1928. 206 oldal, ára 2.50 Márka). Azoknak az intézmények
nek összefoglaló ismertetése, melyek a diákok külföldön
való tanulmányait elősegítik.
Akademische Ferienkurse in Europa (kiadta az I. I.
C. I. Páris, ára 1 Márka). Mintegy 120 nyári egyetemi tan
folyamról ad évenként tájékoztatást.
Quelques ouvrage de référence pour l’étudiant a
l'étranger (kiadta az I. I. C. I. 1931. 21 oldal). Ez a jegy
zék körülbelül 100 olyan kiadvány címét tartalmazza, me
lyek az európai és az észak-amerikai egyetemeket és az
ott való tanulmányi rendet ismertetik.
A List of International Fellowships fór Research (ki
adja a Fédération Internationale des Pommes Diplômées
des Universités; Crosby Hall, Cheyne Walk, London, S.
W. 3. 1930. 223 oldal). Ez a füzet a külföldi tudományos
kutatások céljából igénybe vehető nemzetközi és nemzeti
ösztöndíjakat ismerteti.
ffandbook of Student Travel (kiadja a Confédération
Internationale des Étudiants; 3 Endsleigh Street. London,
W. C. 1.; 1931. 186 oldal). Gyakorlati tanácsokat tartal
maz az összes európai államokra vonatkozólag, szálló,
diákklubbok, utazási kedvezmények, vízum, útlevél stb.
ügyében.
Vadé Mecum. Ad usutn studentium catholicorum in
universitatibus extraneis versantium edendum curavit Pax
Romana. (Kiadta a Pax Rotnana Friburg, Svájc, 1930. 304
oldal.) Latin nyelven kiadott ismertetés 18 európai állam
egyetemeiről és diákszervezeteiről.
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SZTE Egyetemi Könyvtár

ALTALANOS TUDNIVALÓK.
1. A felvételi eljárás és a beiratkozás.
A m. kir. Ferencz József-tudományegyetemre
vagy
rendes, vagy rendkívüli
hallgatói minőségben lehet beiratkozni.
Rendes hallgatók az egyetem bármelyik
karán azok
lehetnek, a'kik a középiskolai
(gimnáziumi, reálgimnáziumi,
vagy reáliskolai) érettségi vizsgálatot sikerrel kiáltották.
Rendkívüli
hallgatókul
az egyes karokra oly egyének is beiratkozhatnak, kiknek középiskolai érettségi bizonyítványuk nincs ugyan, de az egyetemi előadások megértéséhez szükséges szellemi előképzettségük egyébként
megvan és 16. életévüket betöltötték.
A kari vizsgálatokra
általában csak a rendes hallgatók bocsáttatnak.
Az orvosi, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
s a mathematikai és természettudományi kar hallgatói, a
férfiakéval egyébként egyenlő szellemi előképzettség birtokában nők is lehetnek.
Minthogy az egyetemi beiratkozásról szóló 1920. évi
XXV. és 1928. évi XIV. tc. értelmében a magyar egyetemek bármelyikére is csak korlátozásokkal lehet beiratkozni, a felvétel
a m. kir. Ferencz József-tudományegyetemre is — éppen úgy, mint a többi magyar egyetemre — csak a m. kir. Ferencz József-tudományegye-.
tem illetékes karának
előzetes engedélye alapján
történhetik meg.
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Az ez alapon történt felvétel az egyetemnek ugyan
azon a karán a hallgatónak egész tanulmányi idejére szól
s a következő félévekben engedély nélkül iratkozhatik be.
Ha azonban a hallgató tanulmányait két félévnél hosszabb
időn át megszakítja, beiratkozási engedélye megszűntnek
tekintendő.
A beiratkozási engedélyért tehát mindenkinek, aki az
előző tanévben a m. kir. Ferencz József-tudományegye
temnek hallgatója még nem volt, illetőleg aki az egyetem
egyik karáról egy másik karára kíván átlépni, továbbá,
aki tanulmányait két félévnél hosszabb időn át megszakí
totta, avagy aki távozási bizonyítványt vett ki és újból be
akar iratkozni, írásbeli kérvényben ahhoz a karhoz kell
folyamodnia, amelyre magát felvétetni óhajtja.
A 2 pengős okmánybélyeggel ellátott felvétel iránti
folyamodványt — éppen úgy. mint minden más magyar
egyetemen is — a következő eredeti okmányokkal kell
felszerelni:
1. születési anyakönyvi kivonat;
2. középiskolai érettségi bizonyítvány ;
3. hatósági erkölcsi bizonyítvány a folyamodónak
nemzethűségéről és erkölcsi megbízhatóságáról; ha a fo
lyamodó középiskolából közvetlenül lép az egyetemre, e
bizonyítványt az illető iskola igazgatója állítja ki;
4. községi előljárósági bizonyítvány a szülők* fog
lalkozásáról, vagyoni helyzetéről s arról, hogy mióta lak
nak jelenlegi lakóhelyükön, hol laktak azelőtt s amennyi
ben több Hfelyen is laktak volna, mi volt a foglalkozásuk
régebbi lakóhelyükön ;
5. ha folyamodó hadiárva, erről szóló hatósági bizo
nyítvány, vagy más hiteles módon való igazolás;
6. ha a folyamodó atyja harctéri szolgálatot teljesí
tett, a Károly-csapatkereszt elnyerésének, vagy a harctéri
szolgálatnak más hiteles okmányokkal való igazolása.
A felsorolt okmányokkal felszerelt folyamodványo
kat az I. félévre augusztus hó folyamán, a ff. félévre de
cember hó folyamán kell az illetékes kar dékáni hiva
talához (Szeged, egyetemi központi épület; a bölcsészeti
valamint a mathematikai és, természettudományi kar:
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Baross Qábor-u. 2.) személyesen vagy posta útján be
nyújtani.
A folyamodványokról az egyetemi karok az I. félév
ben szeptember hó 8-ig, a II. félévben január hó 11-ig dön
tenek s a felvetteknek és a netán elutasítottaknak név
sorát mindegyik kar a maga hirdető tábláján a következő
24 órán belül hirdetményileg közli. Az elintézett kérvé
nyek személyesen vagy megbízott útján az illetékes dé
káni hivatalban vehetők át.
A beiratkozás rendes határideje az I. félévben szep
tember 1-től 12-ig bezárólag, a II. félévben január 7-től
18-ig bezárólag.
Akik valamely elháríthatatlan akadály miatt a meg
szabott határidőn belül be nem iratkozhatnak, akadályoz
tatásukat hitelesen igazoló, szeptember 12-ig, itt. január
18-ig benyújtandó, Írásbeli kérésükre szeptember 30-ig,
illetőleg a II. félévben február 6-ig az illetékes kar Dékán
jától a beiratkozásra időbeli haladékot kaphatnak.
Utólagos beiratkozásnak e határidőn túl nincs helye.
A felvétel után maga a beiratkozás a következőkép
történik:
A folyamodó, miután a felvételéről szóló kari vég
zést az illetékes kar dékáni hivatalától átvette, ennek fel
mutatása után a beiratkozáshoz szükséges nyomtatványo
kat (leckekönyv, származási ív, tanrend) az egyetemnek
a nyomtatványok kiszolgáltatásával megbízott s a quaes
tura hirdető tábláján megnevezett alkalmazottjától be
szerezte, leckekönyvébe (6 X Q cm méretű) fényképét be
illeszti, a Quaesturában befizeti s pontosan és ol
vashatóan kitölti a leckekönyvnek Nos Rector lap
ját, — a dátum üresen hagyásával, — továbbá ki
tölti a származási ívnek anyakönyvi és a válasz
tott előadásokra vonatkozó rovatait, valamint a tandíj és
mellékdíjak befizetését igazoló ellennyugtát tisztán és ol
vashatóan aláírja. Így kiállított okmányaival, valamint
születési és érettségi bizonyítványával jelentkezik ama kar
dékánjánál, amely karra felvétetett, s itt az egyetemi fe
gyelem megtartására fogadalmat tesz; beiktatásának hi
teléül leckekönyvének anyakönyvi lapját és származási
ívét a dékáni hivatal lepecsételi s a Dékán látta-
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mozza. Ezután már mint beiktatott egyetemi pol
gár okmányaival az egyetem quaesturájába m egy,
ott a félévi tandíjat s az egyéb illetékeket lefizeti, illetőleg
tandíjmentességét, esetleg tandíjkedvezményét az erre
vonatkozó kari végzéssel igazolja; ezt a quaestura a
leckekönyvbe bejegyzi. Amint ez megtörtént, a leckekönyvvet aláírás végett az egyetem Rektora elé kell ter
jeszteni, majd pedig a leckekönyvnek a megfelelő rovatok
ban leendő láttamoztatása végett minden hallgatónak a
beiratkozást követő 3 nap alatt jelentkeznie kell azoknál
a professzoroknál és előadóknál, kiknek előadásait lecke
könyvébe már előzetesen beírta. Az aláírások megszer
zése után a leckekönyv a beírt adatok helyességének el
lenőrzése (egyeztetése) végett újból a quaesturának
mutatandó be s ezzel a beiratkozási eljárás befejeződött.
A kollégiumbejegyzések mind a leckekönyvben (leckeigazolványban), mind a származási lapon tisztán és gon
dosan eszközlendők; törlés, átírás, vakarás és átragasz
tás tilos.
A quaestura csak oly hallgatók beiratkozási jelent
kezését fogadhatja el, akiknek ezen két okmánya a fen
tieknek megfelelően s egymással teljesen megegyezően
van kiállítva.
A kollégiumbejegyzéseket a quaestura a beiratkozás
alkalmával lezárja. Ezért a hallgatónak saját érde
kében áll, hogy a hallgatni szándékolt kollégiumokat
a quaesturai beiratkozást megelőzőleg pontosan s végle
gesen állapítsa meg.
Kollégiumhozzáírások és -törlések az indexben csak
a quaestura által végezhetők.
Utólagosan felvenni szándékolt kollégiumoknak a
hallgató által való önhatalmú bejegyzése tilos.
Az egyetem kötelékéből való kilépés- esetén a leckepénzvisszafizetés a beiratkozást követő héten belül kérel
mezhető, ezen időn túl ilyen kérvények tárgyalás nélkül
visszautasíttatnak.
A későbbi félévekre való beiratkozásnál a Dékánnál
való jelentkezés és a leckekönyvnek a Rektor elé terjesz
tése elmarad és a hallgató az előadásoknak a leckekönyvbe
és származási ívbe való bejegyzése és a származási ívnek
»
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az illetékes dékáni hivatalnál történt láttamozása után a
beiratkozás végett a quaestori hivatalba megy.
Az előadások az I. félévben szeptember 16-án, a II.
félévben január 23-án, illetve amennyiben e napok vasár
napra vagy ünnepnapra esnek, a következő hétfői, illető
leg hétköznapon kezdődnek.
A tanulmányi és fegyelmi követelmények felöl rész
letesen az egyetem Tanulmányi-, Fegyelmi- és Lecke
pénz Szabályzata tájékoztat.
E Szabályzat egy példányát az egyetem polgárai
sorába történő beiktatás alkalmával a kari Dékántól min
denki díjmentesen kézhez kapja s ennek a Szabályzatnak
a tartalmát minden egyetemi polgár ismerni köteles.
A rektori és a kari hirdető táblát mindenkinek állan
dóan figyelemmel kell kísérnie.

2. A tandíj és a vele kapcsolatos egyéb
illetékek.
A rendes hallgatók, amennyiben tandíjmentességben,
vagy tandíjkedvezményben nem részesülnek, a m. kir.
Ferencz József-tudományegyetem valamennyi karán félévenkint 102 P tandíjat fizetnek.
Vagyontalan köztisztviselők1), valamint vagyonta
lan özvegyek és vagyontalan menekültek kiskorú gyer
mekei, úgyszintén vagyontalan teljes árvák és vagyonta
lan menekültek2), amennyiben ilyen minőségüket igazolják és tanulmányaikat szabályszerűen végzik3), a megálJegyzet. 1) Köztisztviselő gyermekek kedvezményes tandíjra
való jogcímüket a megfelelő vagyontalansági bizonyítványon kívül
családi pótlék élvezetét bizonyító okmánnyal kötelesek igazolni; ezt
az igazolást a szülő illetményeit számfejtő hivataltól kell kérni, de
az érvényesített vasúti arcképes igazolvány helyettesítheti.
2) A menekültséget a szülőik tartózkodási helyének közható
sága igazolja; az igazolásban benne kell lennie, hogy mikor és mi
okból jött át a család a határon (önként, vagy kényszerítve?).
Nem tekinthető menekültnek: a) az a kiskorú, akinek szülői elszakí
tott területen laknak, hacsak ő maga nem személyére vonatkozó
kényszerből jött át s valamely ilyen okiból volt kénytelen magyar
állampolgárságot szerezni; b) az, akinek szülői már két év óta át
jöttek a határon, és magyar állampolgárságuk megújjíttatott.
3) Tanulmányaikat azok végzik „szabályszerűen", akik a vizs-
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lapított rendes tandíj felének elengedését kérhetik az ille
tékes kartól.
A'kiik köztisztviselői tandíjkedvezményre és ezen kí
vül tandíjmentességre is igényt tartanak, mindkét fo
lyamodványt egyszerre kötelesek beadni, mert utólag sem
köztisztviselői kedvezményt, sem tandíjmentességet nem
lehet kérni.
A tandíjkedvezmény megadása iránti kérvények be
adási határideje a jog- és államtudományi-, orvostudomá
nyi- és mathematikai és természettudományi Karoknál az
I. félévben szeptember 1—12, a II. félévben január 7—18, a
bölcsészet-, nyelv- és történettudományi Karnál az I. félévben^ugusztus 18—31, a II. félévben legkésőbb január 6; a
beiratkozási eljárásnál a tandíjmentességért folyamodókra
vonatkozó rendelkezés az irányadó. A tandíjkedvezmény
elnyerésének különleges feltételeit lásd a tudománykarok
ra vonatkozó különleges feltételeknél.
A) Rendes hallgatók tandija.
Egész tandíj — — — — —
— — — 102.— P
Tandíjkedvezmény, vagy félmentesség — —
51.— P
Tandíjkedvezmény és félmentesség — — —
25.50 P
Egész mentesség — — — —
— — —
—.— P
E tandíjon felül fizetnek az Egyetemi Tanács által
autonóm hatáskörben megállapított mellékdíjak címén
40.— P -t; iktatás esetén 10 P^vel többet.*)
B) Rendkívüli hallgatók tandija a hallgatni kívánt
tárgyak számához és e tárgyak heti óraszámának vég
összegéhez képest félévenként a következő:
a) Amennyiben csak egy s oly tárgyra irat
koznak be, melynek heti óraszáma az il
lető karon kötelező heti óraszám felét túl
nem haladja — — — — — — — 30.— P
gálátokat a megállapított Időben leteszik, olyan félévben pedig, ami
kor vizsgálat nem esedékes, az illetékes tudománykar által megál
lapított feltételeknek megfelelően igazolják szorgalmukat és tanul
mányi előmenetelüket. Az első félévre beiratkozők a tisztviselő stb.
gyermekeknek engedélyezett kedvezményt csak akkor nyerhetik el,
ha az érettségi tárgyaknak több mint feléből legalább jó tanjegyet
nyertek.
*) Jegyzet: Iktatási illetéket csak az első Ízben iratkozók. vala
mint a más karból átlépők és az újra iktatandók fizetnek.
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b) Amennyiben egy vagy több tárgyra a kö
telező heti óraszám felét meghaladó óra
számmal iratkoznak be — — — — — 50.— P
c) Amennyiben pedig a kötelező heti óraszá
mot elérő vagy meghaladó óraszámra irat
koznak be-— — — — — — — — 102.— P
E tandíjakon felül mellékdíjak címén fizetnek 22.—
P-t.
A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, vala
mint a mathematikai és természettudományi karra beirat
kozó Apponyi Kollégiumi tanárjelölt hallgatók fizetnek tan
díj címén 51 P -t; a vagyontalan köztisztviselőknek, vala
mint a vagyontalan özvegyeknek és vagyontalan mene
külteknek gyermekei, úgyszintén a vagyontalan teljes
árvák s a vagyontalan menekültek, amennyiben jogcímü
ket a „Jegyzet“ rovatban foglaltaknak megfelelően iga
zolják, 25.50 P-t.
Ezen tandíj címén fizetett összegen felül mellékdíjak
címén fizetnek 40 P-t.
A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, vala
mint a mathematikai és természettudományi karra beirat
kozó állami polgári iskolai tanárképző főiskolai hallgatók
fizetnek tandíj címén 25.50 P -t; azok a szegénysorsú pol
gári iskolai tanárképző főiskolai hallgatók, akik szegény
ségüket hiteltérdemlően igazolják és a bölcsészet-, nyelvés történettudományi, valamint a mathematikai és termé
szettudományi kar által a tandíjmentesség különleges fel
tételeinél megszabott tanulmányi követelményeknek meg
felelnek, tandíj kedvezményt kérhetnek, s ha elnyerik,
tandíj címén 13 P -t fizetnek.
Ezen tandíj címén fizetett összegen felül mellékdíjak
címén fizetnek 26.50 P-t.

3. A tandíjmentesség feltételei.
A) Általános feltételek.
1.
Tandíjmentességben csak olyan rendes egye
temi hallgató részesülhet, aki ezt a jótéteményt szor
galmával, tanulmányi előmenetelével és hitelesen iga
zolt szegénységével megérdemli. Rendkívüli egyetemi
hallgatók tandíjmentességben nem részesülhetnek.

10

2. Felmentés az egész, a háromnegyed, a fél, vagy
az egynegyed tandíj és a fél kedvezményes tandíj fizeté
sének kötelezettsége alól adható.
Az engedélyezhető tandíjmentességek végösszege a
kar rendes hallgatói által fizetendő tandíj teljes összegé
nek az Egyetemi Tanács által a karokra megállapított
arányszámát nem lépheti túl.
3. A szegénység hitelesen és a vagyoni viszonyok
részletes feltüntetésével igazolandó.
Erre a célra a m. kir. belügyminiszter 1930 szeptem
ber 9-én kelt 121.316. sz. rendeletében megállapított
alábbi minta szerinti vagyoni (vagyontalansági) bizonyít
vány szolgál:
1. a hallgató neve;
2. születési éve és helye;
3. szüleinek neve;
4. szüleinek társadalmi állása;
5. szüleinek vagyona:
a) ingatlanokban,
b) ingókban;
6. szüleinek vagyoni terhei;
7. szüleinek jövedelme:
a) szellemi kereset után,
b) gazdasági kereset után;
8. szüleinek jövedelme:
a) közhivatali fizetés után,
b) magánhivatali fizetés után;
9. a hallgató családjához tartozó tagok száma és
kora ;
10. a családtagok ellátása;
11. a hallgató vagyona, ennek terhei;
12. a hallgató jövedelme.
A föntebbi adatok szerint X. Y. vagyontalannak, ille
tőleg társadalmi állásához képest szegénynek minősíttetik.
A bizonyítvány érvényesnek csak akkor fogadható
el, ha azt a szülő lakhelyére, ill. az árva, vagy nagykorú
folyamodó lakhelyére illetékes hatóság állítja ki s ha a
bizonyítvány egy évnél nem régibb keletű.
A folyamodó gondoskodjék arról, hogy bizonyítvá
nya félremagyarázhatatlanul legyen kiállítva.
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Nem vehető figyelembe pl. olyan bizonyítvány, mely
a szülők anyagi helyzetének elhallgatásával csak a hall
gató vagyontalanságát bizonyítja.
4. Az ösztöndíjasok mint ilyenek a tandíjfizetés
alól felmentésüket nem követelhetik, hanem tartoznak ki
mutatni, hogy az ösztöndíj vagy egyéb segély élvezete el
lenére is szegénynek tekintendők.
Ösztöndíjat vagy egyéb közsegélyt élvező egyetemi
hallgatók a föntebbi föltételeken kívül csak abban az
esetben kaphatnak egész tandíjmentességet, ha ösztön
díjuk, illetőleg segélyük értéke nem éri el az 1000 pengőt,
illetve ezen összeget meg nem haladja. Az 1000 pengőnél ma
gasabb ösztöndíjat vagy segélyt élvezők sem egész, sem fél
tandíjmentességet nem kaphatnak. Evégből a tandíjmentes
ségért folyamodók nemcsak ösztöndíjukat, hanem bármi
egyéb közsegélyüket is kötelesek a tandíjmentesség el
vesztésének és fegyelmi büntetésnek terhe alatt a dékáni
hivatalban bejelentem s kérvényükben híven feltüntetni.
5. A tanároknak joguk és kötelességük a tandíjmen
tesek tudományos előmeneteléről, a mentesség megadása
vagy további meghagyása tekintetéből arra alkalmas mó
don, nevezetesen kollokviumok és magánvizsgálatok vagy
írásbeli dolgozatok által maguknak kellő tájékozást sze
rezni.
Amennyiben az egyes karok részletes szabályokat
állapítanak meg a mentesség előfeltételeire vonatkozólag,
azokat a félévek elején a hallgatókkal a hirdetési táblákon
közük.
Azok a hallgatók, akik az előadások látogatásában
tanúsított hanyagság miatt kari megrovásban részesültek,
valamint azok, akiknek szorgalma ellen a tanári testület
bármely tagjának kifogása van, tandíjmentességben nem
részesülhetnek.
Tanulmányi idejük első félévében csak azoknak a
rendes hallgatóknak folyamodása veendő tekintetbe, akik
az érettségi vizsgálatot jeles eredménnyel tették le és csak
azoké a gyógyszerészhallgatóké, akik a fentieken kívül
kitűnő jelzésű gyógyszerészgyakornoki (tyrocinális) bizo
nyítványt is mutatnak fel.
6. A tandíjmentességért, illetve kedvezményért külön
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folyamodvány intézendő ahhoz a karhoz, amelybe a fo
lyamodó be van iktatva. A folyamodványok a jog- és ál
lamtudományi, orvostudományi és mathematikai és ter
mészettudományi karoknál az I. félévben szeptember
12-ig, a II. félévben január 18-ig; a bölcsészet-, nyelv- és
történettudományi karnál az I. félévben augusztus hó 31-ig,
a II. félévben legkésőbb január 6-ig adandók be az illető kar
Dékánjához. Később beadott kérvények egyszerűen viszszautasítandók.
7. Miután a kar a tandíjmentességről, illetve a ked
vezményről határozott, a Dékán a hirdető táblán
fölszólítja a folyamodókat elintézett kérvényük átvételére;
egyszersmind közli a quaesturával azoknak a hallgatóknak
névsorát, akiket a kar a tandíj alól egészen vagy felében
fölmentett, illetőleg akiknek részére fizetési 'haladékot
adott. A quaestura a mentesség, illetve a kedvezmény
alapjául csakis a kari végzést tekintheti.
A tandíjmentességért, illetve kedvezményért folya
modott hallgatók kötelesek a tandíjmentesség, illetve ked
vezmény kéréséről hozott kari határozat után 8 na
pon belül a quaesturában beiratkozni s ennek megtör
ténte után legkésőbb 3 nap alatt leckekönyvüket a taná
rokkal aláíratni.
8. Minden mentesség, illetve kedvezmény egy egye
temi félévre szól.
9. Fizetési haladékért külön folyamodni nem lehet.
Amennyiben azonban a leckepénz elengedéséért folyamo
dók szegénységüket igazolták ugyan, de előmenetelük a
mentességi követelményeknek nem volt megfelelő, nekik
haladék engedhető. Olyan hallgatók, akik kollokviumot
egyáltalában nem tudnak felmutatni, haladékot nem kap
hatnak.
10. Az egyik (tulajdonképen illetékes) tudománykartól nyert tandíjkedvezmény minden külön határozat
nélkül a többi tudománykaron is érvényes.
B) A tandíjmentesség különleges követelményei.
A tandíjmentességnek az előzőkben ismertetett álta
lános feltételeit az egyetem tudománykarai a maguk
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részéről s a maguk hallgatóira nézve az alábbi különleges
határozmányokkal egészítették ki:
a) A jog- és államtudományi kar tandíj mentességi
szabályzata.
1. §. Tandíjmentességben csak az részesülhet, aki az
előző félévben megfelelő szorgalmat tanúsított és ezen
felül a kötelező jogi tárgyaknak legalább feléből és ha
ezeknek száma a négyet meg nem haladja, legalább kettő
ből s legalább jó eredménnyel kollokvált.
Magántanárnál tett kollokvium csak akkor számít,
ha az a tárgy előadásával külön meg volt bízva, vagy ha
az illető félévben ily kollégiumot nyilvános rendes tanár
nem tartott.
Az első év első felében jeles érettségi bizonyítvány
alapján egész, jó érettségi bizonyítvány alapján fél tandíj
mentesség engedélyezhető.
2. §. Az egész tandíj elengedhető,* ha a folyamodó a
kollokviumokat túlnyomóan jeles eredménnyel és az
alapvizsgálatot szabályszerű időben legalább egyhangú
képesítéssel tette le.
A fél tandíj elengedhető, ha a folyamodó a kollok
viumokat szabályszerű időben legalább egyhangú képesí
téssel tette le. Szótöbbséges képesítéssel letett alapvizs
gálat esetében a fél tandíj kivételes méltánylást érdemlő
esetekben és csak akkor engedhető el, ha a folyamodó az
előző félévben kiváló szorgalmat és általában jeles elő
menetelt tanúsított.
3. §. A szabályszerű időben letett alapvizsgálatot
megelőző félévre a szótöbbséges kitüntetéssel letett alap
vizsgálat egy jeles és egy jó, egyhangú kitüntetéssel letett
alapvizsgálat pedig két jeles kollokviumot pótol az alap
vizsga tárgyaiból.
Aki az alapvizsgálatot kitüntetéssel tette le, annak
az alapvizsgálatot megelőző félévre nem kell szorgalmát
külön kimutatnia és kollokviumok nélkül is: egyhangú ki
tüntetés esetében egész, szótöbbséges kitüntetés esetében
fél tandíjmentességben részesíthető.
Az alapvizsgálat eredménye az alapvizsgálatot kö
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vető mindkét félévre irányadó. Az első év II. félévén még
az érettségi bizonyítvány eredményét kell alapul venni.
4. §. Az első vagy a második alapvizsgálaton felfüg
gesztett hallgató tandíjmentességben mindaddig nem ré
szesülhet, amíg következő alapvizsgálatát legalább egy
hangú képesítéssel le nem tette.
A harmadik alapvizsgálaton felfüggesztett hallgató
tandíjmentességben többé nem részesíthető.
5. §. Tandíjmentesség a hetedik félév után elsőízben
nem engedélyezhető.
Ha a folyamodó tanulmányait félbeszakította, annak
okát igazolni köteles.
6. §. A tandíjmentesség az alapvizsgadíjakra csak
abban az esetben terjed ki, ha a jelölt a kedvezményes
félév alatt is a tandíjmentességhez megkívánt kellő szor
galmat és megfelelő előmenetelt tanúsította. Efelől a dé
kán jogorvoslat kizárásával határoz.
A köztisztviselői kedvezmény elnyerésének feltétele
az általános feltételeken kívül, hogy a folyamodó a meg
előző félévben legalább két főtárgyból sikerrel kollokvált
és az összes főtárgyakból szorgalmi jegye van.
b) Az orvostudományi kar tandíjmentességi szabályzata.
1. §. Egész tandíjmentesség elnyeréséhez megkívántatik:

Az I. orvosi szigorlat köteles részeinek szabályos
Időben „kitűnő“ jelzésű eredménnyel való letevése a rá
következő félévig tartó hatállyal; különben félévenként
kitűnő kollokvium három tárgyból, melyek közül kettőnek
kötelezőnek kell lennie.
2. §. Féltandíjmentesség elnyeréséhez megkívántatik:
Az I. orvosi szigorlat köteles részeinek kellő időben
„jó“ jelzésű eredménnyel való letevése a rákövetkező fél
évig tartó hatállyal; különben félévenként jó kollokvium
három tárgyból, melyek közül kettőnek kőtelezőnek kell
lennie.
Köztisztviselői tandíjkedvezményben azok a hallga
tók részesülhetnek, akik tanulmányaik szabályos végzé
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sén kívül félévenként legalább egy főtárgyból kollokvál
nak és szorgalmi jegyeket tudnak felmutatni.
c) A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
tandíjmentességi szabályzata.
1. A tandíjmentességért pályázók szorgalmának és
előmenetelének szigorú megítélése céljából a tudomány
karon hirdetett előadásokból külön tandíjmentességi
kollokviumok jelöltetnek ki. Mindezekről a tandíjmen
tességre érvényes kollégiumokról a hallgatók félév
elején a hirdető táblán értesíttetnek. Az így kijelölt
előadásokból a tandíjmentességi kollokviumok az illető ta
nároktól megállapított időben tartatnak, és eredményüket
az illető tanárok erre a célra szolgáló „kollokviumi bizony
lat-o k o n igazolják. A kollokviumi bizonylatokban az elő
menetel feltüntetésére a következő három osztályzat hasz
nálandó: 1. jelesen (rendkívüli eredmény esetén kitünően)
kollokvált, 2. jól kollokvált, 3. kollokvált.
2. Azok a hallgatóik, akik az előadások látogatásá
ban tanúsított hanyagság miatt kari megrovásban része
sültek, valamint azok, akiknek szorgalma ellen a tanári
testület bármely tagjának kifogása van, tandíjmentesség
ben nem részesülhetnek.
3. Tandíjmentességet csak az a rendes hallgató
nyerhet, akinek legalább 12 órából van kollokviuma; még
pedig: egész tandíjmentességet nyerhet az, aki a fentebb
megállapított kollokviumokon legalább 12 órából jeles elő
menetelt tanúsított: féltandíjmentesség annak a rendes
hallgatónak adható, aki a tandíjmentességi kollokviumokon
legalább 6 órából jeles, 6 órából pedig legalább jó fokoza
tot nyert, vagy azoknak, akiknek vagyoni állapota a
teljes tandíjmentesség megadását a 12 órából tanúsított
jeles előmenetel mellett sem teszi megokolttá. A tandíjmentesség szempontjából az önálló tanulmányozásból ke
letkezett szemináriumi munkálatok a kollokviumokkal
azonos értékűek. A tandíjmentesség elnyerésére szüksé
ges kollokviumi óraszámnak legfeljebb egyharmada lehet
magántanárok előadásaiból.
4. A tandíjmentességért benyújtott folyamodványban
minden hallgató tartozik megjelölni azokat a tudomány
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szakokat, amelyekkel egyetemi évei alatt elsősorban fog
lalkozik.
A tandíjmentességi kérelem elbírálásakor számbaveendő, hogy ezeknek a szakoknak legalább egy-egy fő
kollégiumából megfelelő kollokvium legyen.
5. A Középiskolai Tanárképző Intézet tagjai az ötö
dik félévre — amennyiben vagyoni viszonyaik ezt meg
okolják — tandíjmentességet nyerhetnek pusztán alapvizsgálatuk eredménye alapján, tehát külön kollokvium
nélkül; mégpedig: teljes tandíjmentességet akkor, ha
egyik szaktárgyukból legalább dicséretes, a másikból leg
alább jó osztályzatot nyertek és féltandíjmentességet ak
kor, ha mindkét szaktárgyukból legalább jó, illetőleg az
egyikből dicséretes, a másikból elégséges eredménnyel
alapvizsgáztak. Azok a tanárképző intézeti tagok, akik az
ötödik félév előtt nem alapvizsgáznak, mindaddig nem
nyerhetnek tandíjmentességet, amíg ezt a hiányt nem pó
tolják.
6. Eltekinthet a tanári kar az alapvizsgálat kimutatá
sának kötelezettségétől oly modern nyelvi szakos hallga
tóknál, akik a negyedik félévüket külföldön hallgatták,
vagy olyanoknál, akik hitelt érdemlő módon igazolják,
hogy a negyedik és ötödik félév közti szünidőben vala
mely szaktárgyuk nyelvének alaposabb elsajátítása vé
gett legalább két hónapot külföldön töltöttek.
7. A bölcsészeti kar a tandíjmentességi határidőn túl
tandíjmentességi kéréseket, avagy esetleges tandíjmen
tességi felebbezéseket nem tárgyal, sőt ilyenfajta kérése
ket a dékáni hivatal el sem fogad.
8. A kar a hiányosan felszerelt tandíjmentességi ké
réseket, vagyis ha a kérés mellől az érvényes szegénységi,
vagy vagyontalansági bizonyítvány, — továbbá ötödik
féléves tanárjelölt hallgatóknál az alapvizsgabizonyítvány
hiányzik, — érdemleges tárgyalás nélkül végérvényesen
visszautasítja.
9. A köztisztviselői stb. tandíjkedvezmény elnyeré
sének feltételei (L.: 7. oldalt is) ezen a karon a követke
zők:
a) a vagyontalanság igazolására nem elégséges a
hatóságtól kiállított szegénységi bizonyítvány, hanem a
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tandíjkedvezményt kérő kérvényben felsorolandók mind
azok az adatok és családi körülmények, amelyeknek is
merete a szegénység megítéléséhez szükséges;
b) a rendes és rendkívüli hallgatók tanulmányaik
végzésében megfelelő szorgalmat és előmenetelt tanúsí
tanak, azaz félévenkint legalább 12 órából sikerrel kollok
válnak, előírt vizsgálataikat szabályszerű időben és meg
felelő eredménnyel teszik le.
c) az Apponyi-kollégiumi hallgatók a tandíjkedvez
mények engedélyezésénél a rendes kari hallgatókkal
egyenlő elbírálás alá esnek;
d) a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolának a Kar
ra folytatólagosan beiratkozó hallgatói, elsősorban a va
gyontalan köztisztviselőknek, valamint a vagyontalan öz
vegyeknek és vagyontalan menekülteknek gyermekei,
úgyszintén a vagyontalan teljes-árvák s a vagyontalan,
menekültek, másodsorban a teljesen szegénysorsúak, —
ha ezt hiteltérdemlően igazolják, — általános jeles tanul
mányi eredmény alapján, vagyis ha az előző félévben
hallgatott egyetemi előadásokból a szabályszerű időben
jelesen kollokválnak, illetőleg az ötödik félévre beiratko
zok általános jeles (esetleg jó) eredményű alapvizsgálatot
tettek s ezt kollokviumi bizonylattal, alapvizsgálati értesí
tővel igazolják, tandíjkedvezményt kérhetnek;
e ) az első féléves rendes, rendkívüli és tanárjelölthallgatóknak tandíjkedvezmény csak akkor adható, ha
érettségi vagy más, a felvétel alapjául szolgáló bizonyít
ványukban a tantárgyak több mint fele részéből van lega
lább is jó osztályzatuk.
10.
Az alapelvvel szemben csak abban az esetben
tehető engedmény, ha a hallgatót igazolt vis maior (beteg
ség, vagy más, őt közvetlenül érintő lelki, vagy anyagi
csapás) akadályozta abban, hogy ennek az általános alapfeltételnek megfelelhessen. Az alapvizsgálaton megbukott,
tanárjelölt nem tekinthető olyannak, mint aki „tanulmá
nyait szabályszerűen végzi“, tehát köztisztviselői, stb.
tandíjkedvezményben sem részesülhet, de nem része
sülhet kedvezményben akkor sem, ha alapvizsgálatát a
szabályszerű időben elmulasztotta.
2
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d) A mathematikai- és természettudományi kar
tandíjmentességi szabályzata.
a) A tandíjm entesség feltételei.

1.
Tandíjmentességben olyan hallgató részesíthető,
aki az előző 'félévben hallgatott mathematikai vagy termé
szettudományi szaktárgyai közül (beszámítva a földrajzot
is) legalább háromnak kollégiumaiból három szaktanárnál
legkevesebb 12 óra kollokviumot mutat fel.
2. Ha a 12 óra kollokvium mind jeles (kitűnő, dicsé
retes) eredményű, akkor a teljes tandíj, ha pedig vegyesen
jeles (kitűnő, dicséretes) és jó (igen jó, vagy jó), vagy pe
dig mind jó (igen jó vagy jó) eredményű, akkor a tandíj
nak fele engedhető el. Azok a gyakorlatok, amelyekből
a folyamodó jeles (kitűnő, dicséretes) vagy igen jó ered
ményt, illetőleg kollokviumot mutat fel, fele óraszámban,
de összesen legfeljebb 4 órában beszámíthatók. Jó ered
ményű gyakorlatokat a Kar a tandíjmentesség elbírálásá
nál nem vesz figyelembe. Azonban gyógyszerészhallga
tóknak az első félévben növénytani gyakorlatokból szer
zett jeles vagy igen jó eredményű kollokviumai teljes óra
számmal számítanak. A magántanároknál szaktárgyak
ból tett kollokviumokat a Kar összesen legfeljebb 2 órá
ban a tandíjmentességhez szükséges 12 órába beszá
mítja.
Előző félévben tett tanári alap- vagy szakvizsgálat
szaktárgyanként öt órai megfelelő jegyű kollokviumnak
tekinthető. E mellett legalább egy szaktárgyból, a teljes
tandíjmentességhez jeles, fél tandíjmentességhez jó kol
lokvium is megkíván tátik.
3. Kari hallgatóknak jeles érettségi bizonyítvány alap
ján, gyógyszerészhallgatóknak jeles érettségi bizonyít
vány és kitűnő tirocinale alapján, egyetemi tanulmányaik
első félévében egész tandíjmentesség engedélyezhető.
A tanári testület által hozott tandíjmentességi hatá
rozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
b) A tandíjkedvezmény feltételei.

Köztisztviselői tandíjkedvezmény a tanrendnek „A
tandíj és a vele kapcsolatos egyéb illetékek“ című fejeze-
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tébcn felsorolt igényjogosultak részére alábbi feltételek
mellett engedélyezhető.
1. Szükséges, hogy a tandíjkedvezményt kérők ta
nulmányaik végzésében megfelelő szorgalmat és előmene
telt tanúsítsanak, azaz félévenként 12 órát kitevő lehető
leg három szaktárgyból (ideértve -a földrajzot is) három
szaktanárnál legalább jó eredménnyel kollokváljanak, to
vábbá az előírt vizsgálataikat a szabályszerű időben meg
felelő eredménnyel tegyék le. A kedvezmény elnyeréséhez
megkívánt 12 órából 4 óra gyakorlat is lehet, ennek azon
ban jeles vagy igen jó eredményűnek kell lennie.
2. Az első év első felére a kedvezmény csakis akkor
adható meg, ha az érettségi bizonytíványban a tárgyaknak
több mint fele részéből van legalább is jó osztályzat,
gyógyszerészhallgatóknál pedig az előbb említetteken kí
vül akkor, ha a gyógyszerészgyakornoki végbizonyítvány
legalább jó eredményű.
3. Az Apponyi Kollégium tanárjelölt hallgatói a tan
díjkedvezmény engedélyezésénél a rendes kari hallgatók
kal egyenlő elbírálás alá esnek.
4. A polgári iskolai tanárképző főiskolának Karunk
hoz beiratkozott tanárjelölt hallgatói, amennyiben az álta
lános követelményekben előírt feltételeknek megfelelnek,
tandíjkedvezményben csak az esetben részesülhetnek, ha
leckekönyvükben az előző félévben hallgatott előadások
ból szabályszerű időben jeles vagy legalább jó kollokviu
mot, gyakorlatokból pedig jeles vagy igen jó eredményt
mutatnak fel. Ötöd félévre iratkozó tanárjelölt hallga
tóknak a tandíjkedvezményhez jeles vagy jó alapvizsgá
lati eredményt kell felmutatniok. Első félévre íratkozóknál a felvétel alapjául szolgáló iskolai bizonyítványnak
legalább általános jó eredményűnek kell lennie.
5. A tandíjkedvezmény iránt benyújtott kérvények a
tandíjmentesség általános feltételeiben előírt okmányokkal
szerelendők fel.
A tandíjkedvezmény ügyében hozott tanártestületi
végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

2*
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4. Az előadások kiválasztásának szempontjaid
A) Általános szempontok.
A hallgatni kívánt előadások kiválasztása a m. kir_.
Ferencz Józseí-tudományegyetem hallgatóira nézve csak
annyiban kötött, amennyiben azt az egyes karok tanul
mányi, illetőleg vizsgálati és szigorlati rendje kívánja..
Az egyetem tanrendjében a Honvédelem és Testne
velés rovatban hirdetett Testnevelési gyakorlatok (heti 2
óra) az egyetem minden hallgatójára s minden félévben
kötelező. Felmentésnek orvosi vizsgálat alapján van he
lye. Az ugyanott hirdetett honvédelmi előadás, A modern
honvédelem problémái (heti 2 óra), az egyetem minden
rendes férfi hallgatójára két féléven át kötelező s a tanul
mányi idő bármelyik évében hallgatható, de mindkét fél
év ugyanabban a tanévben.
Hogy az egyes tudománykarokba belépők az egész
tanulmányi kör és a hallgatandó előadások legcélszerűbb
elrendezése iránt tájékozást szerezhessenek, a kari Déká
nok, valamint az egyes tanárok azokat, kik tőlük fölvilágosítást kérnek, a kellő útbaigazítással tartoznak ellátni.
A jog- és államtudományi karon, a bölcsészet-,
nyelv- és történettudományi karon, valamint a mathematikai és természettudományi karon a tanulmányok teljes
befejezéséhez 4 év (8 félév), az orvosi karon 5 év (10 fél
év) kívántatik meg.
Ahhoz, hogy a félév a rendes tanulmányi időbe be
számítható legyen, legalább heti húsz óra hallgatásának
kimutatása szükséges.
Az előadások kiválasztásában különös gond fordí
tandó arra, hogy az előadások órái egymással ne ütköz
zenek, mert az ütköző kollégiumokat a Quaestura a lecke
könyvek egyeztetése alkalmával múlhatatlanul törli s en
nek következményeként a félév beszámítása is kérdésessé
válhatik.
B) Különleges szempontok.
Azok az egyetemi hallgatók, akik bizonyos szakkép
zettséget feltételező életpályára készülnek s evégből akár-
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államvizsgálatoknak, akár doktori szigorlatoknak kíván
já k magukat alávetni, az egyes karok tanulmányi, illetőleg
szigorlati rendjében foglalt szabályokhoz kötelesek alkal
mazkodni.
Azt, hogy az egyes karokon bizonyos vizsgálatokhoz
mely tantárgyaknak hány féléven át való hallgatása kí
vántatik, hogy az egyes tantárgyak hetenként hány órá
ban hallgatandók és hogy a tanfolyamból valamely kül
földi egyetemen mennyi idő tölthető el, az egyes karok
sajátos tanulmányi, illetőleg szigorlati szabályzata hatá
rozza meg.
Az egyes karok sajátos tanulmányi és vizsgálati
szabályzatának egy példányát, a karra történő beiktatás
alkalmával a Dékántól minden hallgató díjmentesen kéz
hez kapja s azt áttanulmányozni és a kari tanulmányok
idejére megőrizni minden hallgatónak a maga érdeké
ben áll.
A tanulmányi idő célszerű felhasználása és a tanul
mányi rend helyes megállapítása érdekében ajánlatos az
alábbi, bár nem kötelező, de az erre vonatkozó szabályok
nak mindenben megfelelő összeállítás követése.
1.
A jog- és államtudományi kar hallgatóinak a
következő tárgybeosztás ajánlható:
/. évfolyam: Bevezetés a jog-, illetve az államtudom ányba; római jog; m agyar alkotmány- és jogtörténet,
továbbá ugyanezen évfolyam tartama alatt egy féléven át
egy 4 órás filozófiai, valamint ugyancsak egy féléven át
két 4—4 órás történeti kollégium, mely történeti kollégiu
mok közül legalább az egyiknek az egyetemes történelem
iegújabbkori részéből kell vétetnie.
Je g y z e t: Amennyiben az említett filozófiai és történeti kollégiumok
valamelyike az I. évfolyam tárgyai sorába valamely okból be
illeszthető nem lenne, az a későbbi évfolyamok valamelyikén,
de a nyolc félév alatt mindenesetre hallgatandó, mert ez
a szabályzat szerint minden jog- és államtudománykari hall
gatóra nézve a kari végbizonyitvány elnyerhetése szempontjá
ból ép úgy kötelező, akár a jog-, ill. államtudományi u. n. fő
kollégiumoké.

//. évfolyam: Magyar közjog; közgazdaságtan és
pénzügytan: jogbölcsészet: nemzetközi jog.
Hl. évfolyam : Magyar magánjog; részszerű magán
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(osztrák jog); anyagi büntetőjog; büntető per jog; pol
gári perjog.
IV. évfolyam : Kereskedelmi- és váltójog; közigaz
gatási és pénzügyi jog; egyházjog; politika; statisztika.
jók

Jegyzet: Az egyes évfolyamokon felsorolt u. n. főkollégiumok hallga
tása nélkül a kari vizsgálatokra nem lehet jelentkezni és a vég
zettséget megszerezni. Ezeken kívül a szabályzat szerint alánlatos még hallgatni a bányajogot, az államszámviteltant, a tör
vényszéki orvostant, a törvényszéki lélek- és elmakórtant s a
közegészségtant. E tárgyak hallgatása legszélszerűbben a Ill
és IV. évfolyam tanrendjébe illeszthető be.

2.
Tanulmányi útmutató orvostanhallgatók részére.
Figyelmeztetés. Az orvostudományi kar nem tartja
megengedhetőnek, hogy a hallgatók magukat heti 45
óránál többel terheljék.
I. félév. Kötelező tárgyak: Természettan, bonctan,,
szövettan, bonctani és szövettani gyakorlatok, vegytan,
testnevelési gyakorlatok.
111. félév. Kötelező tárgyak: Élettan, élettani gyakor
latok, testnevelési gyakorlatok.
Ajánlatos tárgyak: Tájbonctan, tájbonctani gyakor
latok, fejlődéstan, válogatott fejezetek a biológiából, biochemia, biochemiai gyakorlatok, a központi idegrendszer
szerkezete.
Hallgathatók még: Álattan, anthropología, mikrotechnika.
V. félév. Kötelező tárgyak: Általános kór- és gyógytan, kórbonctan, kórbonctani gyakorlatok, gyógyszertan,
belgyógyászati diagnostika, testnevelési gyakorlatok.
Ajánlatos tárgyuk: Kórtani gyakorlatok, kórszövet
tani bemutatások és gyakorlatok, kórbonctani bemutatá
sok, válogatott fejezetek a kórbonctan és belgyógyászat
köréből.
Hallgathatók még: Gyógyszerrendelés, elektrokardiographia, méregtan, hazai gyógynövények, önálló vizs
gálódások az általános kór- és gyógytan köréből, a bak
tériumok kimutatása a szövetekben, gyakorlati immuni
tástan, a gonorrhoea kortana és gyógyítása, bőrgyógyá
szati parazitológia.
VII. félév. Kötelező tárgyak: Belgyógyászat, sebé
szet, szülészet, bőrgyógyászati propedeutika, idegkőrtan,.
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gyermekgyógyászat, közegészségtan, testnevelési gya
korlatok.
E kötelező tárgyak vételén kívül a hallgatók a dél
utáni belgyógyászati beteglátogatásra is kötelesek el
járni.
Ajánlatos tárgyak: Társadalomegészségtan.
Hallgathatók m ég: Szülészeti műtéttan, csecsemőkori alkati- és anyagcserebetegségek, a csecsemő- és gyer
mekbetegségek semiotikája, belgyógyászati funktionális
diagnostika, a tüdőgümőkór kór- és gyógytana, bevezetés
a klinikai hámotologiába, ideggyógyászati diagnostika,
lelkigyógymódok.
IX. félév. Kötelező tárgyak: Belgyógyászat, sebé
szet, sebészeti műtéttan, szemészet, testnevelési gyakor
latok.
Ajánlatos tárgyak: Törvényszéki orvostan, törvényszéki orvostani gyakorlatok, törvényszékileg fontosabb
mérgezések.
Hallgathatók még: Röntgenologia, a trachoma kór
ós gyógytana, gyakorlati fogászat, foghúzási gyakorlatok,
füll-, orr- és gégészeti vizsgálási módszerek, diaetetika.
3.
A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi ka
ron és a mathematikai és természettudományi karon
az előadásokat a hallgató tanulmányi célja szerint kell ki
választani. Aki nem akar középiskolai tanári vagy
gyógyszerészi oklevelet szerezni, az egyszerűen azo
kat az előadásokat írja be indexébe, amelyek őt érdeklik
és nem köti semmi egyéb, csupán a bölcsészetd^ktori sza
bályzatnak az a követelménye, hogy a négy évi rendes
hallgatás után letehető doktori szigorlaton egy fő- és két
melléktárgyból kell tudományos készültséget bizonyítania
és az egyik melléktárgynak a főtárgy tudományos műve
lésére szükséges tudományszaknak kell lennie.
Akik középiskolai tanári pályára készülnek, első
sorban választott szaktárgyaik köréből, valamint a vá
lasztott szaktárgyakhoz szükséges egyéb tudományokból
tartoznak előadásokat hallgatni. Ezekre nézve a Közép
iskolai Tanárképző Intézet hirdető tábláján megnevezett
professzoroktól kapnak részletes útbaigazítást, arra nézve
pedig, hogy a tanári vizsgálatokra való jelentkezéskor mit
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kell igazolniok, a tanárvizsgáló bizottság elnökségétől. Itt
csak annyit szükséges figyelmükbe ajánlani, hogy a szak
tárgyakon kívül az I. és II. év folyamán hallgatnia kell
mindenkinek magyar irodalomtörténetet és magyar műve
lődéstörténetet, a filozófiai tárgyak (lélektan, logika, etika
és filozófia története) közül hármat egy-egy féléven, a III.
és IV. év folyamán pedig a még nem hallgatott filozófiai
tárgyat, valamint a neveléstanból, oktatástanból, neveléstörténetből egy-egy főkollégiumot.
A Tanárképző Intézetben kötelezővé tett előadások
ról az intézet elnöksége minden félév elején hirdetményt
tesz közzé. A Tanárképző Intézetbe az egyetemi beiratko
zás megtörténte után külön is be kell iratkozni. Minden
tanárjelölt az első félévre történő beiratkozáskor Jelent
kezőkönyvet kap, mellyel minden tanév elején szeptem
ber hó 10-től október hó 10-ig beiratkozás végett a Tanár
képző Intézetnél jelentkezni kell. A tanév elején történt
beiratkozás a tanév egész tartam ára szól. A Jelentkező
könyvet minden félév végén egyeztetés végett a Tanár
képző Intézetnél be kell mutatni.
A mathematikai és természettudományi kar bármely hallgatója
kari határozat folytán heti 50 óránál több órát nem vehet fel. Spe
ciális előadások csupán a főkollégiumok lehallgatása után veen
dők fel.

Akik főtárgyul a chémiát választják, az előadások
és gyakorlatok hallgatásának sorrendjét illetőleg a szakprofesszoroktól kaphatnak felvilágosítást. A doktori dol
gozat kidolgozásának megkezdése előtt megkívánt elmé
leti és gyakorlati ismeretekre vonatkozólag a „Chémiai
Intézetek“ házi szabályzata szolgál útmutatásul.
4. A gyógyszerészettanhallgatók tájékoztató tanrendje:
Első évesek részére az első félévben:
Általános chemia —
—
Általános növénytan
—
Növénytani mikroscopiumi
Kísérleti természettan —
Általános ásványtan —
Ásványtan
— —
—
Általános állattan — —
Alkalmazott állattan
—

— — — —
— — —
gyakorlatok
— — — —
— —- — —
— — — —
— — — —
— — — —

—heti 5 óra
_
„ 5 ,.
— „ 3 „
—
5„
— „ 4 „
—
— „ 4 „
— „ 1»
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Második félévben:
Általános és anorganikus chemia — — — heti 5 óra
Bevezető vegytani gyakorlatok — — — —
Általános növénytan
— — — — — — ii 5 ,,
Növénytani mikroscopiumi gyakorlatok
—
M 7
Kísérleti természettan — — — — — —
„ Ö ,,
Természettani gyakorlatok — — — — —
Másodévesek részére az első félévben:
Analytikai vegytan
— — — — — — heti 6 óra
Analytikai vegytani gyakorlatok
— — — „20 „
Bevezetés a szénvegyületek chómiájába
—
„ 3 „
■Gyógyszerismeret
— — — — — — 1«
9*
Közegészségtan —
— — — — — —
Hlelmiszervizsgálati és közegészségtani gya
6 5»
korlatok — —
— — — — — —
2
Gyógyszerészet —
— — — — — —
Gyógyszerészeti gyakorlatok — — — — »1 3
Ajánlatos:
Phytochemiai gyakorlatok — — — — — heti 2 óra
Gyógyszervizsgálat
— — — — — — II 2 H
Második félévben:
Gyógyszerészeti vegytan — — — — — heti 6 óra
Gyógyszerésztani gyakorlatok — — — — „20 „
Bevezetés a szénvegyületek chémiájába
— „ 3 „
Gyógyszerismeret
— —
— — — — „ 5 „
Gyógyszerismereti gyakorlatok
— —r — „ 10
Gyógyszerészet — — —
— — — — „ 2 „
Gyógyszerészeti gyakorlatok
— — — — „ 3 „
Ajánlatos:
Gyógyszervizsgálat — — — — — — heti 2 óra
A gyógyszerészettanhallgatók felvétele a gyakor
noki (tirocinális) bizonyítvány alapján a mathematikai és
természettudományi karon történik. A második tanévben
az orvosi karhoz tartoznak.
Akik az első tanévet átcsatolt területen, vagy külföl
dön végezték és előszigorlataikat is ott tették le, ha tanul
mányaikat a szegedi egyetemen akarják folytatni, mielőtt
az orvosi karra beiratkoznának, előbb a mathematikai és
természettudományi karnál kérniük kell a félévek beszámí
tását és az elővizsgálatok elismerését.
11
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II.

EGYETEMI TANÁCS.
Rektor:
Dr. S zéki T ibor.

Prorektor:

Dékánok:
Dr. H eller E rik, a jog- és államtudományi kar dé
kánja.
Dr. V eress Elemér, az orvostudományi kar dé
kánja.
Dr. S chmidt H enrik, a bölcsészet-, nyelv- és törté
nettudományi kar dékánja.
Dr. Kerékjártó B éla, a mathematikai és természettudományi kar dékánja.
Prodékánok:
Dr. B úza László , a jog- és államtudományi kar prodékánja.
Dr. B aló József, az orvostudományi kar prodékánja.
Dr. Imre S ándor, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar prodékánja.
Dr. F arkas B éla , a mathematikai és term észettu
dományi kar prodékánja.

III.

TANRENDI RÉSZ.
1. Jog- és államtudományi kar.
1. Bevezetés a jogtudományba. Heti 2 óra. Előadja
hétfőn d. e. 8— 10-ig. Dr. Horváth B arna ny. r. tanár,
az I. számú tanteremben.

Római jog.
2. Római magánjog. Heti 8 óra. Előadja kedden, szer
dán, csütörtökön és pénteken d. e. 8—9-ig és 9—10-ig Dr.
Kiss A lbert ny. r. tanár, az I. számú tanteremben.
3. Római jogi practicum (azok részére, kik római
jogot már hallgattak). Heti 2 óra. Tartja kedden d. u.
4—6-ig ugyanaz a tanár, a III. számú tanteremben.

Jogtörténet.
4. Magyar alkotmány- és jogtörténet. Heti 5 óra. Elő
adja hétfőtől péntekig d. e. 10— 11-ig Dr. Iványi B éla ny.
r. tanár,’ az I. számú tanteremben.
#
Közjog.
5. Magyar közjog. Heti 5 óra. Előadja hétköznapon
ként szombat kivételével d. e. 9— 10-ig Dr. P olner Ödön
ny. r. tanár, a II. számú tanteremben.
6. Közjogi gyakorlatok. Heti 1 óra. Tartja pénteken
d. u. 5—6-ig ugyanaz a tanár, a Jog- és államtudományi
Intézet előadó-termében.
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Közgazdaságtan. — Statisztika.
7. Közgazdaságtan I. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől
péntekig déli 12— 1-ig Dr. Kováts F erenc ny. r. tanár, a
II. számú tanteremben.
8. Statisztika. Heti 4 óra. Előadja keddtől péntekig
reggel 8—9-ig vitéz S urányi-U nger T ivadar dr. ny. r.
tanár, a II. számú tanteremben.
9. Válogatott fejezetek a gazdaságpolitika köréből
(csak 3. és 4. éves hallgatók számára). Heti 1 óra. Tartja
csütörtökön d. u. 4—5-ig ugyanaz a tanár, a Jog- és államtudományi Intézet előadótermében.
lü. Gazdaságpolitikai szeminárium (csak 3. és 4. éves
hallgatók számára). Heti 2 óra. Tartja csütörtökön d. u.
5—7-ig ugyanaz a tanár, ugyanott.
Jogbölcselet. — Politika.
11. Jogbölcselet. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől péntekig
d. e. 11— 12-ig Dr. H orváth B arna ny. r. tanár, a II.
számú tanteremben.
12. Jogelméleti szeminárium. Heti 1 óra. Tartja ké
sőbb meghatározandó időben és helyen ugyanaz a tanár.
13. Politika. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől péntekig d.
e. 10—11-ig I)r. C sekey István ny. r. tanár, a IV. számú
tanteremben.
14. Államtudományi szeminárium. Heti 1 óra. Tartja
kéthetenként szerdán d. u. 4—6-ig ugyanaz a tanár, a Jogés államtudományi Intézet előadótermében.
Magánjog.
,
15. Magyar magánjog. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől
péntekig d. e. 10— 11-ig Dr. M enyhárth G áspár ny. r. ta
nár, a III. számú tanteremben.
Kereskedelmi- és váltójog.
16.
Kereskedelmi jog. Heti 5 óra. Előadja hétfőn reg
gel 7—8-ig és 8—9-ig, keddtől csütörtökig d. e. 8—9-ig Dr.
T ury S ándor Kornél ny. r. tanár, a IV. számú tante
remben.
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17. Kereskedelmi jogi szeminárium. (Csak olyanok
részére, akik a harmadik alapvizsgát már letették). Heti
1 óra. Tartja pénteken d. e. 8—9-ig ugyanaz a tanár,
ugyanott.
18. Csődön kívüli kényszeregyesség és kényszert el
számolás. Heti 1 óra. Előadja később meghatározandó idő
ben Dr. Meszlény Artúr címz. ny. rk. tanár, a IV. számú
tanteremben.
19. A tisztességtelen versenyről szóló törvény. Heti
1 óra’. Előadja később meghatározandó időben ugyanaz a
tanár, ugyanott.
Büntetőjog.
20. Magyar büntetőjog. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől
péntekig d. e. 8—9-ig Dr. Heller Erik ny. r. tanár, a Ili.
számú tanteremben.
21. Magyar büntető törvénykezési jog. Heti 5 óra..
Előadja hétfőtől péntekig d. e. 9—10-ig ugyanaz a tanár,
ugyanott.
22. Katonai büntetőjog. Heti 2 óra. Előadja szomba
ton d. u. 1—3-ig Dr. RÁcz B éla m. tanár, a III. számú tan
teremben.
23. A gazdasági élet büntetőjogi kérdései. Heti 2 óra.
Előadja szombaton d. u. 3—5-ig Dr. Zöldy Miklós m. ta
nár, a III. számú tanteremben.
Magyar polgári törvénykezési jog.
24. Magyar polgári perjog. Heti 5 óra. Előadja hét
főtől péntekig naponként d. e. 11—12-ig Dr. Menyhártéi
Oáspár ny. r. tanár, mint helyettes, a III. számú tante
remben.
Egyházjog.
25. Egyházi jog. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől péntekig
d. e. 9—10-ig Dr. Iványi Béla ny. r. tanár, mint megbí
zott előadó, a IV. számú tanteremben.
Magyar közigazgatási jog. — Magyar pénzügyi jog.
26. Közigazgatási jog. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől
péntekig d. e. 11—12-ig Dr. Ereky István ny. r. tanár, a
IV. számú tanteremben.
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27. Pénzügyi jog. Heti 4 óra. Előadja keddtől pénte
kig déli 12—1-ig ugyanaz a tanár, ugyanott.
28. Pénzügyi jogi szeminárium. Heti 1 óra. Tartja
kedden d. u. 6—7-ig ugyanaz a tanár, a Jog- és államtu
dományi Intézet előadótermében.
29. Közigazgatási statisztika. Heti 2 óra. Előadja
hétfőn d. u. 6—8-ig Dr. Illyeealvy I. Lajos, a Budapest
székesfővárosi statisztikai hivatal igazgatója, mint meg
bízott előadó, a IV. számú tanteremben.
Nemzetközi jog.
30. Nemzetközi jog. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől pén
tekig d. e. 10— 11-ig Dr. B úza László ny. r. tanár, a II.
számú tanteremben.
31. Nemzetközi jogi gyakorlatok. Heti 1 óra. Tartja
hétfőn d. u. 4—5-ig ugyanaz a tanár, a Jog- és államtu
dományi Intézet előadótermében.
Segédtudományok.
32. Államszámviteltan i. rész. Heti 5 óra. Előadja
kedden d. u. 3—4-ig, csütörtökön és pénteken d. u. 3—5-ig
Dr. Vinczi Károly egyetemi titkár, mint megbízott elő
adó, a IV. számú tanteremben.
33. Törvényszéki orvostan (csak magasabb éves
joghallgatók részére). Heti 2 óra. Előadja hétfőn és ked
den d. u. 5—6-ig Dr. Jankovich László) ny. r. tanár, a
bonctani intézet tantermében (Kossuth Lajos-sugárut 40.
földszint jobbra II. ajtó).
34. Társadalom-egészségtan. Heti 2 óra. Előadja csü
törtökön d. u. 2—4-ig Dr. T omcsik Jójzsef ny. rk. tanár,
a közegészségtani intézet tantermében.
35. Törvényszéki elmekórtan. Heti 2 óra. Előadja
csütörtökön d. u. 4—6-ig Dr. Miskolczy Dezső ny. rk.
tanár, az Ideg- és elmeklinika tantermében (Pulcz tábornok-u. 1.).
36. Fejezetek az építészet köréből. (Joghallgatók szá
mára). Heti 1 óra. Előadja később megállapítandó időben
és helyen T óbiás László) felsőipariskolai tanár, mint meg
bízott előadó.
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37.
Közlekedési politika. Heti 1 óra. Előadja később
megállapítandó helyen és időben Dr. Veress Qábor máv.
igazgató helyettes, mint megbízott előadó.
Előadást nem hirdettek : Dr. A lmási Antal
címz. ny. rk. tanár, Dr. B író B alázs m. tanár,
Dr. Zehery Lajos c. ny. rk. tanár, Dr. S chnel
ler Károly, báró P etrichevich-H orváth Emil dr., Dr.
S ztehlő Zoltán, Dr. P app A ntal, Dr. Kovrig B éla, Dr.
Réthey Ferenc és Dr. ifj. B oér Elek m. tanárok.
Megjegyzés: 1. A joghallgatók kötelesek egy négyórás bölcsészeti
kollégiumra (lásd Bölcsészet-, nyelv, és történettudományi kar
tanrendje III. sz. a.), továbbá két négyórás történeti kol
légiumra, melyekből legalább az egyiket az egyetemes törté
nelem legújabbkori részéből kell venni (lásd Bölcsészet-, nyelv,
és történettudományi kar tanrendje III. sz. a.) egy-egy (éléven
át beiratkozni.
2. Az egyetem tanrendjében a Honvédelem és Testnevelés rovatban
hirdetett Testnevelési gyakorlatok (heti 2 óra) az egyetem
minden hallgatójára s minden félévben kötelező. Felmentés
nek orvosi vizsgálat alapján van helye. Az ugyanott hirdetett
honvédelmi előadás, A modern honvédelem problémái (heti 2
óra), az egyetem minden rendes férfi hallgatójára két féléven
át kötelező s a tanulmányi idő bármelyik évében hallgatható,
de mindkét félév ugyanabban a tanévben.

2. Orvostudományi kar.
1 . Bevezető előadás I. éves orvostanhallgatók szá
mára 2 órában. Kari táblán hirdetendő időben. Dr. JanKüvich László ny. r. tanár. Az anatómiai épület tanter
mében.
2. Általános kísérleti vegytan. Heti 5 óra. Hétfőtől
péntekig d. u. 5—6-ig. Dr. S zent-G yöroyi Albert ny. r.
tanár. Az orvosvegytani intézet tantermében (Kálvária
tér 5/b.).
3. Biochemiu. Heti 2 óra. Péntek d. u. 6—8-ig. Ugyan
az a tanár, ugyanott.
4. Biochemiai gyakorlatok. (Haladók részére). Heti
25 óra. Később hirdetendő időben. Ugyanaz a tanár, ugyan
ott.
5. Rendszeres bonctan. Heti 5 óra. Hétfőtől péntekig
d. e. 9— 10-ig. Dr. Kiss F erenc ny. r. tanár. A bonctani
intézet tantermében.
6. Szövettan. Heti 3 óra. Hétfőtől szerdáig d. e. 10—
11-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
7. Bonctani és szövettani gyakorlatok. Heti 10 óra.
Hétfőtől péntekig d. e. 11—1-ig. Ugyanaz a tanár, ugyan
ott.
8. Fejlődéstan. Heti 2 óra. Csütörtökön d. u. 3—5-ig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
9. Tájbonctani gyakorlatok. Heti 2 óra. Szombaton
d. e. 11—1-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
9a. Tájbonctan. -Heti 2 óra. Szerdán d. u. 3—5-ig.
Dr. Gellert Albert, egyet, magántanár, ugyanott.
10. Anthropologia. Heti 2 óra. Kedden d. u. 3—5-ig.
Dr. Gáspár János egyet, magántanár, ugyanott.
11. A központi idegrendszer szerkezete (különös te
kintettel a pályákra). Heti 2 óra. Hétfőn d. u 5—7-ig. D r.
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M iskolczy D ezső ny. rk. tanár, az idegklinika tanter
mében.

12. Élettan. Heti 5 óra. Hétfőtől péntekig d. e. 9—
10-ig. Dr. V eress Elemér ny. r. tanár, az élettani intézet
tantermében.
13. Élettani gyakorlatok. Heti 10 óra. Hétfőtől pén
tekig d. e. 10—12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
14. Válogatott fejezetek a biológiából. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyan
ott.
15. Általános állattan. Heti 4 óra. Hétfőtől csütörtö
kig d. e. 12—1-ig. Dr. Géléi József ny. r. tanár a biológiai
előadóteremben. (Baross G.-u. 2.).
16. Mikrotechnika. Heti 1 óra. Hétfőn d. u. 4—5-ig.
Ugyanaz a tanár, az általános állattani intézet gyakorló
termében.
17. Alkalmazott állattan gyógyszerészhallgatók szá
mára. Heti 1 óra. Pénteken d. e. 12—1-ig. Ugyanaz a ta
nár, a biológiai előadóteremben. (Baross G.-u. 2.).
18. Kórbonctan. Heti 5 óra. Hétfőtől péntekig d. e.
10—li-ig. Dr. B aló József ny. r. tanár, az anatómiai
épület közös tantermében.
19. Kórbonctani bemutatások. Heti 4 óra. Keddtől
péntekig d. e. 11—12-ig. Ugyanaz a tanár, a kórbonctani
intézet bonctermében.
20. Kórszövettani bemutatások és gyakorlatok. Heti
5 óra. Hétfőtől péntekig d. e. 11—12-ig (csoportbeosztás
sal). Ugyanaz a tanár, a kórbonctani intézet múzeum he
lyiségében.
21. Kórbonctani gyakorlatok. Heti 10 óra. Hétfőtől
péntekig d. e. 8— 10-ig (csoportbeosztással). Ugyanaz a
tanár, a kórbonctani intézet bonctermében.
22. Válogatott fejezetek a belgyógyászat és kórbonctun köréből. Heti 1 óra. Kedden d. u. 1Ul—V28-ig. Dr.
B aló J ózsef és Dr. R usznyák István ny. r. tanárok, a
belgyógyászati klinika tantermében.
23. Általános kór- és gyógytan. Heti 5 óra. Hétfőtől
péntekig d. e. 8—9-ig. Dr. Jeney Endre ny. r. tanár, az
általános kór- és gyógytani intézet tantermében. (Tem
plom-tér).
3
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24. Általános kór- és gyógytani gyakorlatok. Heti 5
óra. Hétfőtől péntekig d. e. 9—10-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
25. önálló vizsgálódások az általános kór- és gyógytan köréből. Heti 5 óra. Hétfőtől szombatig a nap bármely
világos órájában. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
26. Gyakorlati immunitástan. Heti 2 óra. Szombaton
d. e. 11— 1-ig. Dr. Kanyó B éla egyet, magántanár, ugyan
ott.
27. Belgyógyászati diagnostika. Heti 5 óra. Hétfőn
d. u. 2—4-ig és kedden, csütörtökön, pénteken d. u. 2—
3-ig. Dr. P urjesz B éla ny. r. tanár, a belgyógyászati kli
nika tantermében.
28. Electrocardiographia. Heti 2 óra. Csütörtökön és
pénteken d. u. 3—4-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
29. Gyógyszertan. Heti 5 óra. Keddtől péntekig d. u.
5—'Ll-ig. Dr. Issekutz B éla ny. r. tanár, a gyógyszer
tani intézet tantermében.
30. Gyógyszerrendelés. Heti 2 óra. Hétfőn d. u. 6—
7-ig és szombaton d. e. 8—9-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
31. Gyógyszerismeret. Heti 5 óra. Hétfőtől péntekig
12—1-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
32. Gyógyszerismereti gyakorlatok doktorandusok
részére. Heti 25 óra. Egész héten át a nap világos óráiban.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
33. Méregtan. Heti 2 óra. Hétfőn d. u. 4—6-ig. Dr.
Jancső M iklós egyet, magántanár, ugyanott.
34. Hazai gyógynövények. Heti 2 óra. Később meg
határozandó időben. Dr. T ukats S ándor magántanár, a
gyógyszertani intézet tantermében.
35. Belgyógyászat. Heti T L óra. Hétfőtől péntekig
d. e. i/28—9-ig. Dr. R usznyák István ny. r. tanár, a bel
gyógyászati klinika tantermében.
36. Válogatott fejezetek a belgyógyászat és kórbonctan köréből. Heti 1 óra. Kedden d. u. V27—7^8-ig. Dr.
R usznyák István és Dr. B aló Józsel ny. r. tanárok, a
belgyógyászati klinika tantermében.
37. Belgyógyászati functionalis diagnostika. Heti 2
óra. Szombaton d. e. 10—12-ig. Dr. E ngel R udolf egyet,
magántanár, ugyanott.
38. A tüdőgiimőkór kór- és gyógytana. Heti 2 óra.
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Szerdán d. u. 726—728-ig. Dr. Kováts F erenc egyet, ma
gántanár, a városi tüdőbeteggondozó intézetben.
39. Bevezetés a klinikai hamatologiába. Heti 2 óra.
Szombaton d. u. a hallgatósággal együttesen megállapí
tandó időben. Dr. vitéz V arga Lajos egyetemi magánta
nár, a belgyógyászati klinika tantermében.
40. A baktériumok kimutatása szövetekben. (Bemu
tatásokkal és gyakorlatokkal). Heti 2 óra. Szombaton ké
sőbb meghatározandó időben. Dr. Kalló A ntal egyet,
magántanár, a kórbonctani és kórszövettani intézet mú
zeumi helyiségében.
41. Gyakorlati sebészet. Heti 77, óra. Hétfőtől pénte
kig 9—:7311-ig. Dr. V idakovits Kamill ny. r. tanár, a se
bészeti klinika tantermében.
42. Sebészeti műtéttan. Heti 5 óra. Hétfőn, szerdán
d. u. 6—728-ig és pénteken 5—7-ig. Ugyanaz a tanár, az
anatómiai intézet tantermében.
43. Bőrgyógyászati propedeutika. Heti 5 óra. Hétfő
től péntekig d. e. 7,1 1—7 212-ig. Dr. P oór F erenc ny. r.
tanár, a bőrgyógyászati klinika tantermében.
44. A gonorrhoea kórtana és gyógyítása. Heti 2 óra.
Szerdán d. u. 2—4-ig. Dr. H einer Lajos magántanár, a
bőrgyógyászati klinika tantermében.
44a. Bőrgyógyászati parazitológia. Heti 2 óra. Kedden
d. u. 3—5-ig. Dr. S zentkirályi Zsiomond magántanár, a
bőrgyógyászati klinika tantermében.
45. Szülészet, nőgyógyászat és szülészeti mütéttan.
Heti 7 1/, óra. Hétfőtől péntekig d. e. 7,12—1-ig. Dr. B eRECZ J ános ny. r. tanár, a szülészeti klinika tantermében.
46. Szülészeti mütéttan. Heti 2 óra. Szombaton d. u.
6—8-ig. Dr. B urger Károly egyet. c. rk. tanár, ugyanott.
47. Röntgenologia. Heti 2 óra. Később meghatáro
zandó időben. Dr. M olnár József egyet, magántanár,
ugyanott.
48. Gyermekgyógyászat. Heti 5 óra. Hétfőn, kedden
d. u. 5—T j-ig és csütörtökön d. u. 4—V26-ig. Dr. Kramár
J enő ny. rk. tanár, a gyermekklinika tantermében.
49. A csecsemőkori alkati és anyagcserebetegségek.
Heti 2 óra. Szombaton d. e. 10— 12-ig. Dr. W altner Ká 
roly egyet. c. rk. tanár, ugyanott.
3»
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50. A csecsemő- és gyermekbetegségek setniotikája.
Heti 2 óra. Szombaton később meghatározandó időben.
Dr. Lukács József egyet, magántanár, ugyanott.
51. Idegkórtan. Heti 3 óra. Szerdán d. u. 5—6-ig és
szombaton d. e. 8—10-ig. Dr. Miskolczy D ezső ny. rk.
tanár, az idegiklinika tantermében (Kálvária-út 52. sz.).
52. Ideggyógyászati diagnostika. Heti 2 óra. Pénte
ken d. u. 5—7-ig. Dr. S tief S ándor egyet. c. rk. tanár,
ugyanott.
53. Lelkigyógymódok. Heti 2 óra. Később meghatá
rozandó időben. Dr. T okay László magántanár, az ideg
klinika tantermében (Kálvária-út 52. sz.).
54. Szemészet. Heti TU óra. Hétfőtől péntekig Vall—
12-ig. Dr. D itrói Gábor ny. r. tanár, a szemészeti klinika
tantermében.
55. A trachoma kór- és gyógytana. Heti 2 óra. Szer
dán d. u. 2—4-ig. Dr. F alta Marcell egyet, magántanár,
a szemészeti klinika tantermében.
56. Közegészségtan. Heti 3 óra. Kedden, szerdán és
pénteken d. u. 3—4-ig. Dr. T omcsik József ny. rk. tanár,
a közegészségtani intézet tantermében (Kálvária-tér 5/b.).
57. Társadalomegészségtan. Heti 2 óra. Csütörtökön
d. u. 2—4-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
58. Közegészségtan gyógyszerészhallgatók részére.
Heti 5 óra. Később meghatározandó időben. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
59. Élelmiszervizsgálatok és közegészségtani gya
korlatok gyógyszerészhallgatók részére. Heti 6 óra. Hét
főn d. u. 3—6-ig és kedden d. u. 4—7-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
60. Törvényszéki orvostan. Heti 3 óra. Hétfőtől szer
dáig d. e. 12— 1-ig. Dr. Jankovich László ny. r. tanár, az
anatómiai épület tantermében.
61. Törvényszéki orvostani gyakorlatok. Heti 3 óra.
Később megállapítandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
62. Tör vény székile g fontosabb mérgezések. Heti 2
óra. Csütörtökön és pénteken d. e. 12—1-ig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
63. Gyakorlati fogászat. Heti 2 óra. Kedden és pén
teken d. u. 3—4-ig. Dr. Güllner Lajos egyet, magánta
nár, a stomatologiai intézet tantermében (Fodor-u. 9. sz.).
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64. Foghúzási gyakorlatok. Heti 6 óra. Később meg
határozandó időben. Ugyanaz a tanár, a stomatologiai in
tézetben. (Teleki-u. 12. sz.).
65. Fül-, orr-, gégészet vizsgálati móászerei. Heti 2
óra. Kedden d. u. 5—7-ig. Dr. Treer József egyet, ma
gántanár, a sebészeti klinika tantermében.
66. Gyógyszerészet. Heti 2 óra. Szombaton d. e. 10—
12-ig. Dr. D ávid Lajos c . rk. tanár, a templomtéri C épü
letben.
67. Gyógyszerészeti gyakorlatok. Heti 3, óra. Később
meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
68. Phytochemiai gyakorlatok. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
69. Gyógyszervizsgálat. Heti 2 óra. Később megha
tározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
70. Gyógyszerészeti laboratóriumi gyakorlatok
gyógyszerészdoktorandusok részére. Heti 25 óra. Ugyanaz
a tanár, a gyógyszertani intézet chemiai laboratóriumában.
71. Diaetetika. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben. Dr. M észáros Q ábor egyet, magántanár, a női
klinika tantermében.
72. Kísérleti természettan (I. rész: mechanika, hang
tan, hőtan). Orvostanhallgatók, tanárjelöltek és gyógy
szerészhallgatók részére. Heti 5 óra. Szerdától péntekig
d. e. 8—9-ig és szombaton d. e. 8—10-ig. Dr. F rőhlich P ál
ny. r. tanár, a kísérleti fizikai intézet tantermében. (Tem
plom-tér.)
____
Előadást nem hirdetnek: Dr. Kuncz A ndor c. rk. ta
nár, Dr. Zacher P ál , Dr. Hanasiewicz O szkár, Dr. G e nersich A ntal , Dr. Kovács Ö dön, Dr. N yirő G yula , Dr.
Kovács Kálmán, Dr. T róján Emil és Dr. B ach Imre
egyet, m a g á n t a n á r o k . ____
Megjegyzés. Az egyetem tanrendjében a Honvédelem és Test
nevelés rovatban hirdetett Testnevelési gyakorlatok (heti 2 óra) az
egyetem minden hallgatójára s minden félévben kötelező. Felmentés
nek orvosi vizsgálat alapján van helye. Az ugyanott hirdetett hon
védelmi előadás, A modern honvédelem problémái (heti 2 óra), az
egyetem minden rendes férfi hallgatójára két féléven át kötelező s a
tanulmányi idő bármelyik évében hallgatható, de mindkét félév ugyan
abban a tanévben.

3, Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar.
I. Bölcsészeti és neveléstudományi előadások.
1. A filozófia egyetemes története: Kant követői és a
19. század bölcseleté. Heti 3 óra. Hétfőn d. u. 4— 6-ig és
kedden d. u. 4—5-ig. Dr. B artók György ny. r. tanár, a
II. sz. tanteremben.
2. Filozófiai erkölcstan. Heti 2 óra. Kedden d. u. 5—
6-ig és szerdán d. u. 6—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
3. Gyakorlatok az erkölcstanból. (Tanárképzői elő
adás. Mindkét kar azon III. és IV. éves tanárjelöltjeinek,
akik ethikát már hallgattak.) Heti 2 óra. Szerdán d. u. 4—6-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
4. A keresztény kor filozófiatörténete 1. Heti 3 óra.
Kedden, szerdán d. u. 3—4-ig és csütörtökön d. e. 9—10-ig.
Dr. M ester János ny. r!k. tanár, a II. sz. 'tanteremben.
5. Lélektan (érzelem és akarat). Heti 2 óra. Csütör
tökön d. u. 3—5-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
6. Szemináriumi gyakorlat. (Platón Állama és az
utópisztikus filozófiai irodalom.) Heti 2 óra. Hétfőn d. u.
3—V25-ig. Ugyanaz a tanár, a III. sz. tanteremben.
7. A csarnok philosophiája. Heti 2 óra. M agyary
Zoltánné dr. T echert Margit magántanár. Később meg
állapítandó időben és helyen.
8. Neveléstant alapfogalmak. Heti 3 óra. Csütörtö
kön d. u. 5—6-ig, pénteken d. u. 3—4-ig és 4—5-ig. Dr.
Imre S ándor ny. r. tanár, a II. sz. tanteremben.
9. A neveléstudomány mai állása. Heti I óra. Pénte
ken d. e. 8—9-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
10. Magyar neveléstörténeti kérdések (szemináriumi
gyakorlatok). Heti 2 óra. Csütörtökön d. u. 6—8-ig. Ugyan
az a tanár a Pedagógiai Intézetben.
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11. Az iskolai oktatás anyaga. (A Tanárképző intézet
tagjainak, főként gyakorlóéves tanárjelölteknek.) Heti 2
óra. Szombaton d. e. 8—10-ig. Ugyanaz a tanár, a II. sz.
tanteremben.
12. A karakterológia alapelvei. Heti 3 óra. Hétfőn d.
e. 12—1-ig és szerdán d. u. 6—8-ig. Dr. V árkonyi H ildebrand ny. r. tanár, az I. sz. tanteremben.
13. Bevezetés a neveléslélektanba. (Tanárképzői elő
adás. Mindkét kar I—V. éves tanárjelöltjeinek.) Heti 2
óra. Pénteken d. e. 9—11-ig. Ugyanaz a tanár, a II. sz. tan
teremben.
14. Pedagógiai-lélektani gyakorlatok. Heti 2 óra. Ked
den d. u. 6—8-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
15. Az értelmiség szerkezeti és gyakorlati vizsgálata.
Heti 2 óra. Szombaton d. e. 10—12-ig. Dr. B oda István
magántanár, a II. sz. tanteremben.
II. Nyelvészeti és irodalmi előadások.
16. Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 3 óra. Hét
főn, kedden és szerdán d. e. 8—9-ig. Dr. Horger Antal
ny. r. tanár, a II. sz. tanteremben.
17. A magyar nyelvjárások. Heti 2 óra. Csütörtökön
d. e. 7—9-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
18. Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Pénteken d.
e. 8—9-ig. Ugyanaz a tanár, a Magyar Nyelvészeti Inté
zetben.
19. Egykori szokások emléke szólásainkban. Heti 1
óra. Kedden d. u. 4—5-ig. Dr. Csefkó Gyula magántanár,
a IV. sz. tanteremben.
20. Finn nyelv U. (Kezdőiknek.) Heti 2 óra. Szerdán
d. e. 1 1 — 12-ig és csütörtökön d. e. 10— 11-ig. Dr. Mészöly
Gedeon ny. r. tanár, a IV. sz. tanteremben.
21. Finnugor nyelvhasonlitás vogul szövegek alapján
U. Heti 3 óra. Kedden, szerdán d. e. 12— 1 -ig és csütörtökön
d. e. 9— 10-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
22. Szemináriumi gyakorlatok II. Heti 1 óra. Kedden
d. e. 11—12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
23. Középiskolai magyar nyelvtan tanításának mód
szere. (Tanárképzői előadás. Gyakorlóéves tanárjelöltek
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nek.) Heti 2 óra. Kedden, szerdán d. e. 10—11-ig. Ugyan
az a tanár, ugyanott.
24. Petőfi és kora. Heti 3 óra. Csütörtökön d. u. 6—
7-ig és pénteken d. u. 5—7-ig. Dr. S ík S ándor ny. r. tanár,
az I. sz. tanteremben.
25. A régi magyar Ura. Heti 2 óra. Kedden d. u. 5—
7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
26. Bevezetés az irodalomtörténetbe. (Tanárképzői
előadás.) Heti 1 óra. Hétfőn d. u. 6—7-ig. Ugyanaz a ta
nár, ugyanott.
27. Irodalomtörténeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Ugyan
az a tanár. Később megállapítandó időben és helyen.
28. A XIX. század német irodalma. Heti 2 óra. Hét
főn és kedden d. e. 9—40-ig. Dr. S chmidt Henrik ny. r.
tanár, a II. sz. tanteremben.
29. Ófelnémet nyelvtan. Heti 3 óra. Hétfőn, kedden
d. e. 10— 11-ig és szerdán d. e. 9— 10-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
30. Germán régiségtan. Heti 2 óra. Hétfőn d. e. 11—
12-ig és szerdán d. e. 10— 11-ig. Dr. S chmidt Henrik ny.
r. tanár, mint megbízott, ugyanott.
31. Archaikus latin szövegek nyelvi magyarázata.
Heti 1 óra. Hétfőn d. e. 10—11-ig. Dr. H uszti József ny.
r. tanár, mint megbízott, a III. sz. tanteremben.
32. Bevezetés a XIX. század irodalmába. (Folytatás.)
(Francia nyelven.) Heti 2 óra. Csütörtökön és pénteken d
e. 12— 1-ig. Dr. Zolnai B éla ny. r. tanár, az I. sz. tante
remben.
33. Bevezetés a francia filológiába. Heti 2 óra. Pén
teken d. e. 11—12-ig és szombaton d. e. 12—1-ig. Ugyan
az a tanár, ugyanott.
34. Ófrancia olvasmányok. (Francia nyelven.) Heti
1 óra. Csütörtökön d. e. 11—12-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
35. Tanárképző szemináriumi gyakorlatok. (I—IV.
éveseknek.) Heti 2 óra. Szombaton d. e. 10—12-ig. Ugyan
az a tanár, a Francia-Philologiai Intézetben.
36. A magyar nyelv ófrancia jövevényszavai. Heti 1
óra. Kéthetenként csütörtökön d. u. 6—8-ig. Dr. B árczi
Q éza magántanár, a III. sz. tanteremben.
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37. Olasz nyelv haladóknak: La letteratura scientifica dei secoli XVII—XVIII, con particolare riguardo a L.
F. Marsili. Heti 2 óra. Kedden d. u. 4—5-ig az I. sz. tan
teremben és szerdán d. u. 4—5-ig a III. sz. tanteremben.
Lovag Qianola A lbert dr., mint megb. előadó.
38. Homeros. (A görög éposz nyelvtörténeti szem
pontból.) Heti 3 óra. Hétfőn d. e. 11—12-ig és kedden d. e.
11— 1-ig. Dr. Förster A urél ny. r. tanár, a III. sz. tan
teremben.
39. Cicero: Pro S. Roscio Amerino. Heti 2 óra. Ked
den d. u. 4—5-ig és szerdán d. e. 9—10-ig. Ugyanaz a ta
nár, ugyanott.
40. Történeti görög nyelvtan. (I. Hang- és alaktan.)
(Tanárképzői előadás. Főként I—IV. éves görögszakos ta
nárjelölteknek.) Heti 2 óra. Hétfőn d. u. 6—7-ig és szer
dán d. e. 10— 11-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
41. Plinius Minor levelei. Heti 3 óra. Hétfőn, kedden
d. e. 9— 10-ig és szerdán d. e. 11—12-ig. Dr. Huszti József
ny. r. tanár, a III. sz. tanteremben.
42. Római irodalomtörténet. Heti 2 óra. Csütörtökön
d. e. 10— 12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
43. A görög irodalomtörténet u. n. hellenisztikus kora.
Heti 2 óra. Dr. Marót Károly c . ny. rk. tanár. Később
megállapítandó időben és helyen.
III.

Történelmi, néprajzi és földrajzi előadások.

44. Magyar történet a XIII. században. Heti 3 óra.
Hétfőn, kedden és szerdán d. e. 11—12-ig. Dr. D eér Jó
zsef magántanár, mint helyettes, a Földrajzi intézet tan
termében.
45. Történelmi proszeminárium (első- és másodéves
hallgatók számára). Heti 1 óra. Ugyanaz a tanár. Később
megállapítandó időben és helyen.
46. Forrásgyakorlatok az árpádkori történelem kö
réből (harmad- és negyedéveseik számára). Heti 2 óra. Ked
den d. u. 4—6-ig. Ugyanaz a tanár, a történelmi szemi
náriumban.
47. A magyarság őstörténete. Heti 1 óra. Csütörtö
kön d. e. 11—12-ig. Ugyanaz a tanár, a Földrajzi Intézet
tantermében.
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48. Széchenyi kora. Heti 4 óra. Hétfőn, kedden, szer
dán és pénteken d. u. 2—3-ig. Dr. Erdélyi László ny. r.
tanár, a Földrajzi Intézet tantermében.
49. Művelődéstörténeti források. Heti 1 óra. Hétfőn
d. u. 3—4-ig. Ugyanaz a tanár, a Művelődéstörténeti Sze
mináriumban.
50. Művelődéstörténeti dolgozatok. (Szeminárium.)
Heti 2 óra. Szerdán és pénteken d. u. 3—4-ig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
51. A határokon túl élő magyarság művelődése. II.
Az egyházak. Az erdélyi róm. kath. státus. Kulturális ala
pítványok. Heti 1 óra. Kéthetenként szombaton d. e. 11—
1-ig. Dr. Olay F erenc magántanár, a III. sz. tanteremben.
52. A magyar hadművészet fejlődése. (Árpádházi ki
rályok kora.) Heti 1 óra. Hétfőn d. u. 2—3-ig. Dr. Erdélyi
Gyula magántanár, a III. sz. tanteremben.
53. Görög vallási régiségek. Heti 3 óra. Csütörtökön
és pénteken reggel V28—9-ig. Dr. B uday Á rpád ny. r. ta
nár, az Archaeologiai Intézet tantermében.
54. Bevezetés az éremtanba. Heti 2 óra. Kedden d. e.
9—11-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
55. Magyarország római kora. (Tanárképzői előadás.
I—LV. éves történetszakosoknak.) Heti 2 óra. Pénteken d.
e. 9— 11-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
56. A román ízlés kora. (Művészettörténetem.) Heti
3 óra. Hétfőn, szerdán d. e. 10—11-ig és csütörtökön d. e.
9— 10-ig. Dr. B uday árpád ny, r. tanár, mint megbízott,
ugyanott.
57. Európa őskora. Heti 2 óra. Később megállapítan
dó időben. Dr. B anner János c. ny. rk. tanár, az Archaeo
logiai Intézet tantermében.
58. Régészeti gyakorlatok. Heti 2 óra. Később meg
állapítandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
59. Vaskori kultúra Magyarországon a Kr. e. V. és
IV. században. Heti 1 óra. Kéthetenként csütörtökön d. e.
10— 12-ig. Dr. Márton Lajos magántanár, az Archaeolo
giai Intézet tantermében.
60. A z izraeliták Kanáánban. Heti 2 óra. Kedden d.
u. 2—4-ig. Dr. Kecskeméti Ármin magántanár, a IV. sz.
tanteremben.
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61 . A római császárság belső fejlődése. Heti 2 óra.
Kedden d. e. 10—11-ig és pénteken d. e. 11—12-ig. Dr.
H uszti J ózsef ny. r. tanár, mint megbízott, a III. sz. tan
teremben.
62. A z ó-görög történelem forrásai. Heti 3 óra. Hét
főn, kedden és szerdán d. e. 12—1-ig. Dr. B uday Árpád
ny. r. tanár, mint megbízott, az Archaeologiai Intézet tan
termében.
63. XIII. századbeli codexirás. Heti 2 óra. Hétfőn d.
u. 4—5-ig és kedden d. u. 3—4-ig. Dr. S zentiványi R ó 
bert magántanár, az Archaeologiai Intézet tantermében.
64. A középkor története. Heti 4 óra. Hétfőn, kedden,
szerdán és csütörtökön d. e. 12—1-ig. Dr. F ógel József
ny. r. tanár, a Földrajzi Intézet tantermében.
65. A középkori krónikások. Heti 1 óra. Csütörtökön
d. e. 10—11-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
66. Középkori kútfők olvasása. (Tanárképzői elő
adás. III. és IV. éves tanárjelöltek számára). Heti 2 óra.
Szerdán d. u. 5—7-ig. Ugyanaz a tanár, a Közép- és Új
kori történeti szemináriumban.
67. A népmese, mint folklóré-műfaj. Heti 3 óra. Csü
törtökön d. e. 10—11-ig, pénteken és szombaton d. e. 12—
1-ig. Dr. S olymossy SÁNDOR ny. r. tanár, a II. sz. tante
remben.
68. A magyar népdal. (Tanárképzői előadás.) Heti 2
óra. Csütörtökön d. e. 12—1-ig és d. u. 5—6-ig. Ugyanaz
a tanár, a III. sz. tanteremben.
69. Népi eredetű epikumok tárgyalása. (Szeminá
rium.) Heti 2 óra. Szombaton d. e. 9—11-ig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
70. A primitív népek anyagi művelődése. Heti 2 óra.
Hétfőn d. e. 9—10-ig és szombaton d. e. 8—9-ig. Dr. Cs.
S ebestyén Károly magántanár, az Archaeologiai Intézet
tantermében.
71. fíiogeografla. Heti 2 óra. Hétfőn d. e. 8— 10-ig.
Dr. Kogutowicz Károly ny. r. tnár, a kari I. sz. tante
remben.
72. Afrika földrajza. Heti 2 óra. Kedden d. e. 8—
10-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
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73. Magyarország hegy- és vízrajza. Heti 1 óra.
Szerdán d. e. 8—9-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
74. Földrajzi műszer- és térkéngyakorlatok. Heti 4
óra. Időkhöz nem kötött, a rendes tanórák idején kívül.
Ugyanaz a tanár, a Földrajzi Intézetben, illetőleg a sza
badban.
75. Földrajzi gyakorlatok. (Kezdő és ¡haladó termé
szettudománykari hallgatók számára.) Heti 2 óra. Kedden
d. u. 4—6-ig. Ugyanaz a tanár, a Földrajzi Intézet tanter
mében.
76. Földrajzi gyakorlatok. (Kezdő és haladó bölcsészetkari hallgatók számára.) Heti 2 óra. Csütörtökön d. u.
2—4-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
77. Földgömb- és térkénismeretek. (Tanárképzői elő
adás.) (Természettudománykari I—IV. éves tanárjelöltek
nek.) Heti 2 óra. Kedden d. u. 6—8-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
78. Földgömb- és térkénismeretek. (Tanárképzői elő
adás.) (Bölcsészettudománykari I—IV. éves tanárjelöltek
nek.) Heti 2 óra. Csütörtökön d. u. 4—5-ig és 6—7-ig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Jegyzet: 1. A földrajzi előadásokra beiratkozott hallgatók 1933. évi

október hó 3-án 6 P-t, 1934. március hó 3-án és május hó
3-án 7—7 P-t tartoznak befizetni egy, a Földrajzi Intézet által
rendezendő hazai tanulmányi kirándulás költségeinek a fede
zésére.
2. A földrajzi gyakorlatokra beiratkozott hallgatók fél
évenként 2 pengő laboratóriumi díjat fizetnek.
3. A „Földgömb és térképismeretek“ című kollégiumokra
beiratkozott hallgatók, amennyiben nem lennének a földrajzi
gyakorlatokra beiratkozva, félévenként 2 pengő laboratóriumi
díjat fizetnek.
4. A befizetések a tanszék adjunktusának a kezéhez
történnek.

79. Fizikai földrajz. Heti 2 óra. Szombaton d. e. 10—
12-ig. Dr. S chilling Q ábor c. ny. rk. tanár, a Földrajzi
Intézet ¡tantermében.
80. A telenülésföldrajz módszere és feladatai. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben. Dr. Eperjessy Kál
mán magántanár, a Földrajzi Intézet tantermében.
81. Légkörtan 11. r. Időjárástan. Heti 2 óra. Dr. Hil-

45

A lfréd magántanár. Később megállapítandó időben és
helyen.

le

IV. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon
hirdetett magántanítói oktatások.
82. Elemi latin nyelvtan /.: Hang- és alaktan gyakor
latokkal. (Minden karbeli, latin érettségivel nem rendel
kező kezdők számára.) Heti 2 óra. Dr. Marót Károly c.
ny. rk. tanár, mint lektor. Később meghatározandó időben
és helyen.
83. Elemi latin nyelvtan II.: Mondattan gyakorlatok
kal. (Minden karbeli, latin érettségivel nem rendelkező
haladók számára.) Heti 2 óra. Ugyanaz a lektor. Később
meghatározandó időben és hetyen.
84. Német nyelvgyakorlatok (kezdők számára.) Heti
2 óra. Pénteken d. u. 2 -^ -ig . S chneider F erenc lektor,
a IV. sz. tanteremben.
85. Német nyelvgyakorlatok (haladók számára). Heti
2 óra. Szombaton d. e. 10—12-ig. Ugyanaz a lektor,
ugyanott.
86. Német stilisztikai gyakorlatok. A) csoport. Heti
2 óra. Hétfőn d. e. 11—12-ig a IV. sz. tanteremben és ked
den d. e. 11—12-ig a II. sz. tanteremben. Dr. Grund Hen
rik lektor.
87. Német stilisztikai gyakorlatok. B) csoport. Heti
2 óra. Hétfőn és kedden d. e. 12—1-ig. Ugyanaz a lektor,
a II. sz. tanteremben.
88. Német művelődéstörténelmi olvasmányok. Heti 1
óra. Csütörtökön d. u. 3—4-ig. Ugyanaz a lektor, a Germán-Philologiai Intézetben.
89. Francia nyelv kezdő, nem szakos és más kari
hallgatók számára (folytatólagosan; tankönyv: Birkás,
francia nyelvkönyv, II. rész). Heti 2 óra. B iela Mária lek
tor. Később meghatározandó időben és helyen.
90. Francia nyelv haladó, nem szakos és más kari
hallgatók számára. (Olvasmány, A. Francé, Le Crime de
Sylvestro Bounard.) Heti 2 óra. Ugyanaz a lektor, ké
sőbb meghatározandó időben és helyen.
91. Francia fordítási és nyelvtani gyakorlatok (sza-
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kosok számára). Heti 2 óra. Ugyanaz a lektor, később
meghatározandó időben és helyen.
92. Explication de textes classiques. Heti 2 óra. Grenet

Henri lektor. Később meghatározandó időben és he

lyen.

93. Explication de textes modernes. Heti 2 óra.
Ugyanaz a lektor. Később meghatározandó időben és
helyen.
94. Correction de travaux en cours. Heti 1 óra.
Ugyanaz a lektor. Később meghatározandó időben és
helyen.
95. Francia stílusgyakorlatok. (Francia szakos hall
gatók részére.) Heti 2 óra. Dr. Kappel Gyula lektor. Ké
sőbb meghatározandó időben és helyen.
96. Olasz nyelv kezdőknek (direkt módszer). Heti 2
óra. Szerdán d. u. 6—8-ig. Dr. M álly F erenc lektor, a
IV. sz. tanteremben.
97. Olasz nyelv haladóknak: Le piű béllé novelle
italiane dal secolo XVII ad oggi (lettura e commento).
Heti 1 óra. Csütörtökön d. e. 9— 10-ig. Lovag Gianola
A lbert dr. lektor, a III. sz. tanteremben.
98. Lectura üantis (Purgatorio, canto I e seguenti). Heti 1 óra. Hétfőn d. u. 6—7-ig. Ugyanaz a lek
tor, a IV. sz. tanteremben.
99. Olaszország földrajza: L’Emilia, le sue cittá,
la sua arte. Heti 1 óra. Csütörtökön d. e. 10— 11-ig, Ugyan
az a lektor, az I. sz. tanteremben.
100. Olasz nyelv kezdőknek: Grammatica, vocabolario, esercizi di conversazione.. Heti 2 óra. Kedden és
szerdán d. u. 5—6-ig. Ugyanaz a lektor, a III. sz. tante
remben.
101. Angol nyelv. Heti 2 óra. Kurusa József lektor.
Később meghatározandó időben, a Központi Egyetem III.
v. IV. sz. tantermében.
102. Angol nyelv kezdőknek. Heti 2 óra. Hetzel G é
za, M. A. lektor. Később meghatározandó időben és helyen.
103. Angol nyelv (kevésbbé haladóknak). Advaneed.
Modern W riters. Heti 1 óra. Szombaton d. e. 10—11-ig.
T homas E dith lektor, az I. sz. tanteremben.

47

104. Angol nyelv (haladóknak). Intermediate. Grammar. Heti 1 óra. Szombaton d. e. 11—12-ig. Ugyanaz a
lektor, ugyanott.
105. Román nyelv kezdőknek. Heti 2 óra. Hétfőn és
szerdán d. u. 2—3-ig. Dr. V inczi Károly lektor, a Köz
ponti Egyetem II. em. IV. sz. tantermében.
106. Román nyelv haladóknak. Heti 1 óra. Szerdán
d. u. 3—4-ig. Ugyanaz a lektor, ugyanott.
Előadások tartása alól fel van mentve: M ályusz
E lemér ny. rk. tanár.

Előadást nem hirdet: B aranyai Zoltán, G alamb
S ándor, S zakáll Zsigmond, T ettamanti B éla m agán
tanár.
Megjegyzés. Az egyetem tanrendjében a Honvédelem és Testnevelés rovatban hirdetett Testnevelési gyakorlatok (heti 2 óra) az
egyetem minden hallgatójára s minden félévben kőtelező. Felmentés
nek orvosi vizsgálat alapján van helye. Az ugyanott hirdetett hon
védelmi előadás, A modern honvédelem problémái (heti 2 óra), az
egyetem minden rendes férfi hallgatójára két féléven át kötelező s a
tanulmányi idő bármelyik évében hallgatható, de mindkét félév ugyan
abban a tanévben.

4. Mathematikai és természettudományi kar
Mathematika és geometria.
1. Differenciál és integrálszámítás. (Kezdők részére.)
Heti 3 óra. Szerdán d. e. 11—1-ig, csütörtökön 12—1-ig.
Dr. R iesz F rigyes ny. r. tanár, a Bolyai intézet I. sz. tan
termében.
2. Függvénytan. (Feltételezett előismeret a differen
ciál és integrálszámítás.) Heti 2 óra. Kedden d. e. 11—1-ig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
3. Repetitorium és gyakorlatok a mathematikából.
/Kezdők részére. Tanárképző intézeti előadás.) Heti 2 óra.
Csütörtökön d. u. 5—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
4. Algebrai függvények. (Felsőbb éves hallgatóknak.)
Heti 3 óra. Kedd, szerda, csütörtök d. e. 10— 11-ig. A ki
nevezendő, illetve a helyettesítéssel megbízandó tanár, a
Bolyai intézet I. sz. tantermében.
5. Differenciál-egyenletek. Heti 2 óra. Péntek d. e.
11—1-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
6. Analytikus geometria. (I. éves hallgatóknak.) Heti
2 óra. Hétfőn és kedden d. e. 11—12-ig. Dr. Kerékjártó
B éla n.y. r. tanár, a Bolyai intézet II. sz. tantermében.
7. Projektiv geometria. (I—II. éves hallgatóknak.)
Heti 1 óra. Hétfőn d. e. 10—11-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
8. Geometriai gyakorlatok. (Tanárképző intézeti elő
adás I. éves hallgatóknak.) Heti 2 óra. Később meghatá
rozandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
9. Komplex geometria. (III—IV. éves hallgatóknak.)
Heti 2 óra. Szerdán és csütörtökön d. e. 11—12-ig. Ugyan
az a tanár, ugyanott.
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10. Vonalgeometria és vonalfelületek. (II—IV. éves
niathematikai hallgatók részére.) Heti 2 óra. Később meg
határozandó időben. Dr. Sz. N agy Q yula c. ny. rk. tanár,
a Bolyai intézet I. sz. tantermében.
11. Halmazelmélet. (Felsőbb éves hallgatók részére.)
Heti 2 óra. Szombaton d. e. 10—12-ig. Dr. K alm ár L á szló
magántanár, a Bolyai intézet I. sz. tantermében.
12. Fejezetek a numerikus algebra köréből. (II—III.
és IV. éves hallgatóknak.) Heti 2 óra. Később meghatáro
zandó időben. Dr. L ipka I stván magántanár, a Bolyai in
tézet II. sz. tantermében.
Természettan.
13. Kísérleti természettan. (I. éves tanárjelöltek, or
vos- és gyógyszerészhallgatók részére.) I. rész: mechani
ka, hangtan, hőtan. Heti 5 óra. Szerdától péntekig d. e.
8—9 -jjr szombaton d. e. 8—10-ig. Dr. F rőhlich P ál ny.
r. tanár, a kísérleti fizikai intézet tantermében. (Fogadalmi
templom-tér.)
14. Bevezetés az előadási kísérletezésbe. (III. éves
tanárképző intézeti tagok részére.) Heti 2 óra. Csütörtö
kön d. u. 3—5-ig. Ugyanaz a tanár, a kísérleti fizikai inté
zet laboratóriumában.
15. Laboratóriumi gyakorlatok.*) (II. éves kari hall
gatók részére.) Heti 4 óra. Fizika-chemia szakosok szá
mára szerdán d. e. 9—1-ig, fizika-mathematika szakosok
számára szerdán d. u. 3—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
16. Laboratóriumi gyakorlatok.*) (III. éves kari hall
gatók részére.) Heti 4 óra. Fizika-mathematika szakosok
számára hétfőn d. e. 9—1-ig, fizika-chemia szakosok szá
mára hétfőn d. u. 3—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
17. Haladottabbak foglalkozása.*) a kísérleti fizikai
intézetben. (Olyanok részére, kik négy féléven át labora
tóriumi gyakorlatokon sikerrel részt vettek.) Heti 10 óra.
Együttesen megállapítandó időben. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
Jegyzet: *-gal jelzett laboratóriumok díja 6 P. Tandíjmentesség
alapján a laboratóriumi díj alól felmentésnek helye nincs.

18. Bevezetés a kvantumelméletbe. (III. és IV. éves
hallgatók részére.) Heti 3 óra. Kedden, szerdán, csütör
4
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tökön d. e. 9—10-ig. Dr. B ay Zoltán ny. rk. tanár, az el
méleti fizikai intézet tantermében. (Fogadalmi templom
tér.)
19. Mechanika. (II. éves hallgatók részére.) Heti 3
óra. Csütörtökön d. u. 3—5-ig és pénteken d. e. 9—10-ig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
20. Gyakorlatok és kiegészítések a mechanikához.
(Tanárképző intézeti előadás II. éves kari hallgatók ré
szére.) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben. Ugyan
az a tanár, ugyanott.
21. Fizikai kollokvium. A modern fizikai irodalom
diszkussziója, haladottabb hallgatóik részére.) Heti 2 óra.
Kedden d. u. 5—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
22. Mathematikai repetitorium. (Chemikus hallgatók
részére.) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
23. Gázok gerjesztése és ionisálása elektron ütkö
zéssel. (II., III., IV. éves math.-fiz. és chemia-fizika szakos
hallgatók részére.) Heti 2 óra. Péntek d. u. 5—7-ig. Dr.
Gyulai Zoltán magántanár, a kísérleti fizikai intézet tan
termében. (Fogadalmi templom-tér.)
Vegytan.
24. Általános chemia. (I. éves kari és gyógyszerészhallgatók részére.) Heti 5 óra. Hétfőtől péntekig d. e. 9—
10-ig. Dr. Kiss Á rpá d ny. r. tanár, a II. sz. vegytani inté
zet tantermében. (Fogadalmi templom-tér.)
25. Physiko-chemia. (Atom és molekulaszerkezet.
Felsőbb éves kari hallgatók részére.) Heti 2 óra. Hétfőn
és csütörtökön d. e. 12— 1-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
26. Bevezetés az előadási kísérletezésbe. (III. vagy
ÍV. éves tanárképző intézeti tagok részére.) Heti 2 óra.
Szerdán d. e. 10—12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
27. Analytikai chemiai gyakorlatok. (II. éves kari
hallgatók részére.) Laboratóriumi díj 20 P. Heti 15 óra.
Tanárképző intézeti tagok részére 10 óra. Ebből demon
strálás miatt 8 óra kedden és pénteken d. u. 3—7-ig.
Ugyanaz a tanár, a II. sz. vegytani intézet laboratóriu
mában.
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28. Chemiai gyakorlatok. (Doktorandusok részére.)
Laboratóriumi díj 30 P. Heti 25 óra. Egész napon át.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
29. Physiko-chemiai gyakorlatok. (Felsőbb éves kari
hallgatók részére.) Laboratóriumi díj 8 P . Heti 6 óra. Ké
sőbb meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár. ugyanott.
30. Analytikai vegytan. (II. éves gyógyszerészhallgatók részére. Heti 6 óra. Szerda, csütörtök, péntek d. e.
>8— 10-ig. Dr. S zéki T ibor ny. r. tanár, az I. sz. chemiai
intézet tantermében. (Fogadalmi templom-tér.)
31. Analytikai vegytani gyakorlatok. (II. éves gyógy
szerészhallgatók részére.) Laboratóriumi díj 24 P, bizto
síték 4 P. Heti 20 óra. Hétfőtől péntekig bezárólag minden
d. e. 10—12-i'g, csütörtökön és pénteken d. u. 3—7-ig.
Ugyanaz a tanár, az I. sz. chemiai intézet I. emeleti nagy
laboratóriumában.
32. Bevezetés a szénvegyületek chemiájába. (II. éves
gyógyszerész és kari hallgatók részere.) Heti 4 óra. Hét
főn és kedden d. e. 8—10-ig. Ugyanaz a tanár, az I. sz.
chemiai intézet tantermében.
33. Bevezetés az előaáási kísérletezésbe. (III. vagy
IV. éves tanárképzői tagok részére.) Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
34. Vegytani gyakorlatok. (III. éves vegyészjelöltek
részére.) Laboratóriumi díj 20 P, biztosíték 10 P. Heti 20
óra. Csütörtökön, pénteken d. e. 8— 12-ig és d. u. 3 7-ig,
szombaton d. e. 8—12-ig. Ugyanaz a tanár, az I. sz. che
miai intézet II. emeleti nagy laboratóriumában.
35. Vegytani gyakorlatok. (III. éves tanárjelölt tanár
képzői tagok részére.) Laboratóriumi díj 20 P. biztosíték
6 P. Heti 10 óra. Kedden d. e. 10— 12-ig és d. u. 3—7-ig,
szerdán d. u. 3—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
36. Vegytani gyakorlatok. (IV. éves vegyészjelöltek
részére.) Laboratóriumi díj 24 P , biztosíték 10 P . Heti 20
óra. Később meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár.
ugyanott.
37. Bevezetés a vegytani búvárkoáás módszereibe.
(Doktori fokra készülők részére.) Laboratóriumi díj 30 P.
Heti 30 óra. Egész napon át. (Indexbe 30 óra írandó.)
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
4*
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38. Az anyag szerkezete. (Felsőbb éves kari hallga
tók részére.) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben.
Dr. N áray -S zabó István magántanár, az elméleti fizikai
intézet tantermében.
39. Szerves gyógyszerkészítmények chemiai techno
lógiája. (II. éves gyógyszerész és tanárjelölt hallgatók ré
szére.) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben. Dr.
F öldi Zoltán magántanár, az I. sz. chemiai intézet tan
termében.
40. Gyógyszerészi chemiai analytika. (II. éves gyógy
szerész hallgatók részére.) Heti 2 óra. Később meghatáro
zandó időben. Dr. Kőszegi D énes magántanár, az I. sz.
chemiai intézet tantermében.
Ásvány- és földtan.
41. Általános ásványtan. (A természetrajz szakos
középiskolai tanárjelöltek közül az I. és III. féléveseiknek.)
Heti 4 óra. Hétfőn és kedden ej. e. 10—12-ig. Dr. S zentpétery Zsigmond ny. r. tanár, a természettudományi elő
adó teremben. (Baross Gábor-utca 2. sz. I. emelet.)
42. Ásványtan gyógyszerészhallgatóknak. Heti 1
óra. Hétfőn d. u. 3—4-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
43. Ásványrendszertan. (Tanárképző előadás.) Heti
2 óra. Pénteken d. e. 10—12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
44. Ásványtani gyakorlatok. (A természetrajz sza
kos középiskolai tanárjelöltek közül a II. és IV. félévesek
nek.) Heti 4 óra. Szerdán és csütörtökön d. u. 3—5-ig.
Ugyanaz a tanár, az ásvány- és földtani intézetben. (Ba
ross Gábor-utca 2. sz. I. emelet.)
45. Ásvány- és kőzethatározó gyakorlatok. (A ter
mészetrajz szakos középiskolai tanárjelöltek közül az V.
és VII. féléveseknek.) Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
46. Földtani gyakorlatok. (A természetrajz szakos
középiskolai tanárjelöltek közül a VI. féléveseknek.) Heti
4 óra. Később meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
47. Kőzettani gyakorlatok. (A természetrajz szakos
középiskolai tanárjelöltek közül a VIII. féléveseknek.) Heti
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4 óra. Később meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
48. Haladottabbak foglalkozása az ásvány- és föld
tani intézetben. (Az ásvány- és földtannal behatóbban fog
lalkozók részére.) Heti 6 óra. Egész héten d. e. 8— 12-ig,
d. u. 3—6-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
49. Ásvány- és földtani kirándulások. Később meg
határozandó időben és helyre. Ugyanaz a tanár.
jegyzet: Az ásvány- és földtani gyakorlatokra beiratkozott hallgatók
indexeik előjegyzése alkalmával a gyakorlatokért, valamint
a . haladottabbak foglalkozásáért 6 6 pengő laboratóriumi
díjat s ugyanannyi biztosítéki díjat fizetnek az intézet
adjunktusa kezébe. A gyakorlati díj befizetése alól felmentés
nincs; a biztosítéki díj a félév végén az esetleg okozott kár
levonása után visszafizettetik. Az ásvány- és földtani intézet
e szakcsoport tanulni vágyó hallgatói részére nyitva van na
ponként 8—12-ig, d. u. (vasár- és ünnepnap kivételével) 3—6-ig.
Az intézet felszerelése csak az intézetben használható, onnan
ki nem vihető. A beiratkozott hallgatók az előadások megkez
dése előtt (szeptember 15-ig) tartoznak indexeikkel együtt jelent
kezni helyszámuk megállapítása végett. A tanteremben és la
boratóriumban csak az foglalhat helyet, kinek helyszáma van.

50. Üledékes kőzetek. (Főként III—IV. éves hallga
tók részére.) Heti 2 óra. Hétfő d. u. 5—7-ig. Dr. vitéz
L engyel E ndre magántanár, az ásvány- és földtani inté
zetben.
51. Bevezetés az ősélettanba. (Ili—VIII. féléves hall
gatóknak.) Heti 3 óra. Pénteken és szombaton, később
meghatározandó időben. Dr. G aál István magántanár, az
állatrendszertani előadó teremben.
Biológia.
A) Állattan.
52. Általános állattan. Heti 4 óra. Hétfőtől csütör
tökig d. e. 12— 1-ig. Dr. G éléi József ny. r. tanár, a ter
mészettudományi előadó teremben. (Baross Gábor utca
2. sz.)
53. Alkalmazott állattan (gyógyszerész-hallgatók ré
szére.) Heti 1 óra. Péntek d. e. 12—1-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
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54. Mikrotechnika haladottabbak számára. Heti 1
óra. (Felsőbb éves hallgatóiknak.) Hétfőn d. u. 4—5-ig.
Ugyanaz a tanár, az állattani dolgozó teremben.
55. Szervek élettana. (Tanárképzősöknek kötelező.)
Heti 2 óra. Csütörtök d. u. 5—7-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
56. Állattypusok. (Gyakorlat I. éves hallgatóknak.)
Heti 4 óra. Szombat d. e. 9—1-ig. Ugyanaz a tanár, az ál
lattani dolgozó teremben.
57. Szövettani gyakorlatok. (II. éves hallgatóknak.)
Heti 4 óra. Szombat d. e. 9—1-ig. Ugyanaz a tanárba, szö
vettani dolgozó teremben.
58. Haladottabbak foglalkozása. Heti 10 óra. Min
dennap a nap világos óráiban. Ugyanaz a tanár, a dokto
randusok szobájában.
59. Állattani kirándulások. Később meghatározandó
időben, később meghatározandó helyre. Ugyanaz a tanár.
60. A tavak limnologiája. (Természetrajz szakos
hallgatók részére.) Heti 2 óra. Hétfőn d. u. 5—7-ig. Dr.
V arga L a jo s magántanár, az általános állattani intézet
dolgozójában.
Jegyzet: A gyakorlatokon résztvevők a félévi jelentkezés alkalmával
6 P, a haladottabbak foglalkozását felvevők 10 P laboratóriumi
díjat kötelesek fizetni a tanársegéd kezébe. Ez alól felmentés
nincs. Amennyiben a haladottabb gyakorlatozó 10 P értékű
anyagot felhasznált, köteles újabb 10 P-t befizetni, ha tovább
ra is használni akarja az intézet felszerelését.

61. Állatrendszertan. (III. és IV. évések részére.)
Heti 3 óra. Szerdán d. e. 10—11-ig és csütörtökön d. e. 10
-1 2 -ig . Dr. F arkas B éla ny. r. tanár, az állatrendszer
tani intézet előadó-gyakorló termében. (Baross Gáborutca 2. sz.)
62. Állatmeghatározás gyakorlatokkal. Heti 4 óra.
Indexbe héti 2 órának írandó be. Hétfőn és pénteken d. u.
3—5-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
63. A z állatok földrajzi elterjedése. (Tanárképzőinté
zeti előadás III. és IV. évesek részére kötelező.) Heti 2
óra. Kedden d. e. 9—10-ig, szombaton d. e. 10—11-ig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
64. Haladottabbak foglalkozása az állatrendszertani
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intézetben. Heti 10 óra. Vasárnap kivételével egész héten,
a nap világos óráiban. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
65. Állattani kirándulás. Később meghatározandó idő
ben és helyre. Ugyanaz a tanár.
66. A puhatestűek életfeltételei és szervezetök. (Ter
mészetrajz szakos hallgatók részére.) Heti 2 óra. Később
megállapítandó időben. Dr. R otarides Mihály magánta
nár, az általános állattani intézet gyakorló termében.
67. A z Ízeltlábú állatok rendszertana. (III. és IV. éves
hallgatók részére.) Heti 2 óra. Később megállapítandó
időben. Dr. D udich Endre magántanár, az állatrendszer
tani intézet előadó-gyakorló termében.
B) Növénytan.
68. Általános növénytan. (IV. Fejlődéstan.) Heti 5
óra. Hétfőtől péntekig bezárólag d. e. 7—8-ig. Dr. Ciyőrffy
István ny. r. tanár, a természettudományi előadó terem
ben. (Baross Gábor-utca 2. sz. I. emelet.)
69. Növénytani microscopiumi gyakorlatok. (Tanár
jelöltek részére.) Heti 4 óra. Szerdán d. e. 10—12-ig, csü
törtökön d. e. 10—12-ig. Ugyanaz a tanár, az általános
növénytani intézet laboratóriumában.
70. Növénytani microscopiumi gyakorlatok. (Gyógy
szerész-hallgatók részére.) Heti 3 óra. Pénteken d. e. 9—
12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
71. Haladottabbak foglalkozása. Heti 10 óra. Az
egész hét világos óráiban. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
72. Növény mór phologia. Heti 2 óra. Szombat d. e.
7—9-ig. Ugyanaz a tanár, a természettudományi előadó
teremben.
73. Kertészeti gyakorlatok. (III. és IV. éves tanár
képzői tagoknak kötelező.) Heti 2 óra. Egyetemi füvészkertben, együttesen megállapítandó időben. Ugyanaz a
tanár.
74. Növénytani kirándulások. Együttesen megállapí
tandó időben és helyre. Ugyanaz a tanár.
Jegyzet: A növénytani intézet helyiségeiben dolgozók mindegyike

laboratóriumi díj címén 6 pengőt, biztosítéki díj címén 4 pengőt
köteles az I. tanársegédnek átadni. Az utóbbi összeget az eset
legesen tett károk megtérítése után részben vagy egészben félév
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végén mindenki visszakapja. Beiratkozásnál laboratóriumi házi
rendet kap mindenki, amelynek betartása kötelező a növény
tani laboratóriumban dolgozókra.

Előadást nem hirdettek: Dr. P á t er B é l a , Dr. B o d 
J á n os , Dr. P adó T ib o r , Dr. F erenczi Istv á n , Dr. M á 
ty ás J enő , Dr. K olosváry G á b o r , Dr. K o l E r z s é b e t ma
nár

gántanárok.
Megjegyzés. Az egyetem tanrendjében a Honvédelem és Test
nevelés rovatban hirdetett Testnevelési gyakorlatok (heti 2 óra) az
egyetem minden hallgatójára s minden félévben kötelező. Felmentés
nek orvosi vizsgálat alapján van helye. Az ugyanott hirdetett hon
védelmi előadás, A modern honvédelem problémái (heti 2 óra), az
egyetem minden rendes férfi hallgatójára két féléven át kötelező s a
tanlmányi idő bármelyik évében hallgatható, de mindkét félév ugyan
abban a tanévben.

\

5. Ügyességek.
1. Rajz és festés természet után. Heti 6 óra. Modell
ül minden hétköznap d. u. 2—7-ig. Korrektúra szerdán és
szombaton. Nyilassy S ándor lektor, Fodor-utca 9. sz. I.
em. rajzterem.
2. Egységes gyorsírás. (Beszédírás.) Heti 3 óra. Ké
sőbb megállapítandó időben. Dr. B anner János c. ny. rk.
tanár, mint lektor, az Archaeologiai Intézet tantermében.
3. Gyorsirási gyakorlatok. (Tanárjelölteknek.) Heti 1
óra. Később megállapítandó időben. Ugyanaz a lektor,
ugyanott.

6. Honvédelem és Testnevelés.
1. A modern honvédelem problémái. Heti 2 óra. Elő
adja szerdán d. u. 6—8-ig később meghatározandó helyen
H o lló sy -K uthy L á sz l ó , mint megbízott előadó.
Jegyzet: Az egyetem minden rendes férfi hallgatójára két féléven át
kötelező s a tanulmányi idő bármelyik évében hallgatható, de
mindkét félév ugyanabban a tanévben. Ennek a kollégiumnak
2 féléven át való hallgatása nélkül egyik karról sem adható ki
a végbizonyítvány.
A kollégium a leckekönyvbe a többi kollégiummal be
vezetendő és a meghívott előadó a kollégium hallgatását a
félév elején és végén aláírásával bizonyítja.
Az előadás anyagából a félév végén kollokvium tartatik, amelynek eredményét az előadó a leckekönyvbe bevezeti.

2. Testnevelési gyakorlatok (minden hallgatóra néz
ve kötelezők). I., II., III. és IV. éves joghallgatók részére.
Heti 2 óra. Hétfőn és szerdán délután, később megállapí
tandó időben;
1., II., III., IV. és V. éves férfi orvostanhallgatók ré
szére. Heti 2 óra. Szombat délután, később megállapítan
dó időben;
1., II., III. és IV. éves férfi bölcsészhallgatók részére.
Heti 2 óra. Szombat délután, később megállapítandó idő
ben;
1., II., III. és IV. éves férfi mathematikai- és termé
szettudománykari hallgatók részére. Heti 2 óra. Szomba
ton délután, később megállapítandó időben. K ovács B una
J ános testnevelő tanár, az Egyetem Torna- és Vívóinté
zetében. (Kálvária-tér 5. sz. földszint 5.)
3. Testnevelési gyakorlatok (minden nőhallgatóra
nézve kötelezők). I., II., III., IV. és V. éves orvoskari nő
hallgatók részére. Heti 2 óra. Szombaton délelőtt és dél
után, később megállapítandó időben;
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1., II., III. és IV. éves bölcsészetkari nőhallgatók ré
szére. Heti 2 óra. Szombaton délelőtt és délután, később
megállapítandó időben;
1., II., III. és IV. éves mathematikai- és természet
tudományikat nőhallgatók részére. Heti 2 óra. Szombaton
délelőtt és délután, később megállapítandó időben. Kovács
B una Jánosné sz. R uda Erzsébet testnevelő tanár, a
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola gyakorló iskolájában,
Boldogasszony-sugárút 8. sz.
Jegyzet: A vidéken lakó hallgatók kötelesek a lakóhelyük székhe
lyén lévő sport- vagy leventeegyesületben sportolni és erről
minden félév lezárásakor egy, a Testnevelési Felügyelőség ál
tal is igazolt bizonyítványt leckekönyvükhöz mellékelni.
Felmentésekhez csakis klinikai orvosi bizonyítványok
érvényesek. Férfihallgatók részére félévenkint orvosi vizs
gálat.
Minden más felmentés iránti kérelem a testnevelő tanár
útján kérelmezendő.
A felmentések félévenként megújítandók.
Tornaöltözetről mindenki maga gondoskodik.

4. Tőr- és kardvívás. (Kezdők számára.) Heti 5 óra.
Kedden és pénteken d. u. V27—9-ig. Koós Kálmán vívó
mester, az Egyetem Torna- és Vívóintézetében, Kálvária
tér 5. sz.
5. Tőr- és kardvívás. (Haladók számára.) Heti 5 óra.
Kedden és pénteken V27—9-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
6. Gyakorló óra. (Kezdők és haladók számára.) Heti
21/ 2 óra. Szerda V27—9-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
7. Tőrvívás (Hölgyeknek.) Heti 4 óra. Kedden és
pénteken d. u. 5—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
8. Gyakorló óra. (Hölgyeknek.) Heti 2 óra. Szerdán
6—8-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.

7. Tanárképzőintézeti előadások.
1. Iskolai egészségtan. Heti 1 óra. Később megállapí
tandó időben. Dr. T omcsik J ó z s e f ny. rk. tanár, a közegészségtani intézet tantermében. Gyakorló éves tanár
jelölteknek.
2. Latin stílusgyakorlatok. Heti 2 óra. Később meg
állapítandó helyen és időben. Dr. M a ró t K ároly c . r.y.
rk. tanár. Latin szakos tanáriélőiteknek.
3. Németnyelvi gyakorlatok. Heti 2—2 óra. Később
megállapítandó helyen és időben. Dr. T ettam a n ti B éla
magántanár. I. és II. éves német szakos tanárjelölteknek.
4. Leíró görög nyelvtan. Heti 2 óra. Később megálla
pítandó helyen és időben. Dr. R évai J ó z se f kegyesrendi
gimn. r. tanár. Mindazon történelem szakos 'tanárjelöltek
nek, akik teljes latin és görög nyelvi középiskolai tanul
mányokat nem tudnak igazolni. (A latint lásd a „Bölcsé
szet-, nyelv- és történettudományi karon hirdetett magán
tanítói oktatások“ cím alatt.)
5. „Chronica de gestis Hungarorum" olvasása. Heti
2 óra. Szerdán d. u. 4—5 és szombaton d. e. 9—10. Dr.
J uhász L á szló oki. középiskolai tanár. Később megálla
pítandó helyen. I. és II. éves történelem szakos tanárjelöl
teknek.
Jegyzet. A 4. és 5. pont alatti előadások tanárai a félév elején való
jelentkezést, a félév végén pedig a tanúsított szorgalmat és
előmenetelt a Jelentkezőkönyvben sajátkezűleg igazolják.

IV.

A TANTÁRGYAK ÁTTEKINTÉSE
ÓRÁK SZERINT.
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Órák

J o g - é s államtudományi
karban

7 -8

Kereskedelmi jog, hétfőn. Dr.
Túry Sándor Kornél.

Orvostudományi karban

7 -9

Belgyógyászat, hétfőn, ked
o>

1
00

den, szerdán, csütörtökön
és pénteken. Dr. Rusznyák
István.

Statisztika, kedden, szerdán,

csütörtökön, és pénteken.
Dr. Surányi Unger Tivadar.
Kereskedelmi
jog, hétfőn,
kedden, szerdán és csütör
tökön. Dr. Túry Sándor
8 -9

Kornél.
Magyar büntetőjog,

hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtö
kön és pénteken. Dr. HeT

ler Erik.
Kereskedelmi jogi szeminá
rium, pénteken. Dr. Túry
Sándor Kornél.

Gyógyszerrendelés, szomba
ton Dr. Issekutz Béla.
Általános kór- és gyógytan,

hétfőn, kedden, szerdán,
csütörtökön és pénteken.
Dr. Jeney Endre.
Kísérleti természettan, szer
dán, csütörtökön és pénte
ken. Dr. Frőhlich Pál.

Kórbonctani gyakorlatok, hét

8 -1 0

Bevezetés a jogtudományba,
hétfőn. Dr. Horváth Barna.
Római jog, kedden, szerdán,

csütörtökön és pénteken.
Dr. Kiss Albert.

főn, kedden, szerdán, csü
törtökön és pénteken. Dr.

Baló József.
Idegkórtan, szombaton. Dr.
Miskolczy Dezső.
Kísérleti természettan, szom
baton. Dr. Frőhlich Pál.
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Bölcsészettudom ányi karban

Mathematikai és term észet
tudományi karban
Általános

növénytan, hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtökön
és pénteken. Dr. üyőrfíy Ist
ván.

A magyar nyelvjárások, csütörtö
kön. Dr. Horger Antal.

Növénymorphologia,
szomba
ton. Dr. üyőrfíy István.

Görög vallási régiségek, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Buday Ár
pád.

A

neveléstudomány

mai

állása,

pénteken. Dr. Imre Sándor.

Bevezetés

a

nyelvtudományba,

hétfőn, kedden és szerdán. Dr.
Horger Antal.
Nyelvészeti gyakorlatok, pénteken.
Dr. Horger Antal.
A primitív népek anyagi művelő
dése, szombaton. Cs. Sebestyén
Károly.
Magyarország hegy- és vízrajza,
szerdán. Dr. Kogutowicz Károly.

Kísérleti természettan, (I. éves

tanárjelöltek és orvostanés gyógyszerészhallgatók ré
szére), szerdán, csütörtökön
és pénteken. Dr. Fröhlich Pál.

Kísérleti természettan, (I. éves
Az iskolai oktatás anyaga (a Ta

nárképző intézet tagjainak, fő
ként gyakorló éves tanárjelöltek
nek), szombaton. Dr. Imre Sán
dor.
Biogeograüa, hétfőn. Dr. Koguto
wicz Károly.
Afrika földrajza, kedden. Dr. Ko
gutowicz Károly.

tanárjelöltek és orvostanés gyógyszerészhallgatók ré
szére) szombaton. Dr. Fröh

lich Pál.
Analytikai vegytan

(11. éves
gyógyszerészettan hallgatók
részére), szerdán, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Széki

Tibor.
Bevezetés a szénvegyületek
chemiájába (II. éves gyógy

szerészettan és kari hallgatók
részére), hétfőn és kedden.
Dr. Széki Tibor.
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J o g - és államtudományi
karban

Órák

Orvostudományi karban

'
I

8 -1 2

Magyar közjog, hétfőn, ked

den, szerdán, csütörtökön
és pénteken. Dr. Polner

Ödön.
Magyar büntető törvényke
zési jog, hétfőn, kedden,

9 -1 0

szerdán, csütörtökön és
pénteken. Dr. Heller Erik.
Egyházi jog, hétfőn, kedden,
szerdán, csütörtökön és
pénteken. Dr. Iványi Béla.

Rendszeres bonctan, hétfőn,

kedden, szerdán, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Kiss

Ferenc.
Élettan, hétfőn, kedden, szer

dán, csütörtökön és pénte
ken. Dr. Veress Elemér.
Általános kór- és gyógytani
gyakorlatok, hétfőn, ked

den, szerdán, csütörtökön
és pénteken. Dr. Jeney
Endre.

*
/

Gyakorlati sebészet, hétfőn,

9-V sl 1

kedden, szerdán, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Vidákovits Kamill.
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B ölcsészettudom ányi karban

Mathematikai és term észettudományi karban
Vegytani gyakorlatok (III. éves

vegyészjelöltek részére), csü
törtökön, pénteken és szom
baton. Dr. Széki Tibor.
Haladottabbak

foglalkozása,

hétfőn, kedden, szerdán, csü
törtökön, pénteken és szom
baton. Dr. Szentpétery Zsigmond.

A kereszténykor filozófia története
1; csütörtökön. Dr. Mester Já 
nos.
Finnugor
nyelvhasonlítás
vogul
szövegek alapján II., csütörtö
kön. Dr. Mészöly Gedeon.
A X IX . század német irodalma,
hétfőn és kedden. Dr. Schmidt
Henrik.
A román ízlés kora, csütörtökön.
, Dr. Buday Árpád.
Ofelnémet nyelvtan, szerdán. Dr.
Schmidt Henrik.
Cicero: Pro S. Roscio Amerino,
szerdán. Dr. Förster Aurél.
Plinius Minor levelei, hétfőn, ked
den. Dr. Huszti József.
A primitív népek anyagi művelő
dése, hétfőn. Cs. Sebestyén Ká
roly.
Olasz nyelv haladóknak, csütörtö
kön. Lovag Gianola Albert dr.

Bevezetés a kvantumelméletbe

(III. és IV. évesek számára),
kedden, szerdán és csütörtö
kön. Dr. Bay Zoltán.
Mechanika (II. évesek számá
ra), pénteken. Dr. Bay Zol

tán.
Általános chemia I. rész (I. éves

gyógyszerész és kari hall
gatók részére), hétfőn, ked
den, szerdán, csütörtökön és
pénteken. Dr. Kiss Árpád.
Az állatok földrajzi elterjedé
se (Tanárképzői előadás, III.

és IV. évesek részére kötele
ző), kedden. Dr. Farkas Béla.

5.
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Órák

J o g - é s államtudományi
karban

Orvostudományi karban

9 -1 1

9 -1 2

9

9 -1

1
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Bölcsészettudományi karban

Mathematikai és természet
tudományi karban

Bevezetés a neveléslélektanba, (ta

nárképzői előadás), pénteken.
Dr. Várkonyi Hildebrand.
Bevezetés az éremtanba, kedden.
Dr. Buday Árpád.
Magyarország római kora. (Tanár
képzői előadás), pénteken. Dr.

Buday Árpád.
Népi eredetű epikumok tárgyalása,

(szeminárium),

szombaton. Dr.

Solym ossy Sándor.

Növénytani mikroskopiumi gya
korlatok (gyógyszerészek ré
szére), pénteken. Dr. Győrffy
István.

Laboratóriumi gyakorlatok (11.

éves kari hallgatók részére,
fizika-chemia szakosok szá
mára), szerdán. Dr. Fröhlich

Pál.
Laboratóriumi gyakorlatok (III.

éves kari hallgatók részére,
fizika-mathematika szakosok
számára), hétfőn. Dr. Fröh

lich Pál.
Állattypusok (gyakorlat I. éves

hallgatóknak),
szombaton.
Dr. Géléi József.
Szövettani
gyakorlatok
(II.
éves hallgatóknak), szomba
ton. Dr. Géléi József.

5*
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Órák

J o g - és államtudományi
karban

Orvostudományi karban

Magyar alkotmány és jog
történet, hétfőn, kedden,

10-11

szerdán, csütörtökön és
pénteken. Dr. Iványi Béla.
Politika, hétfőn, kedden, szer
dán, csütörtökön és pénte
ken. Dr. Csekey István.
Magyar magánjog, hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Menyhárth Gáspár.
Nemzetközi jog, hétfőn, ked

Szövettan,

hétfőn, kedden
és szerdán. Dr. Kiss Fe

renc.
Kórbonctan, hétfőn, kedden,

szerdán, csütörtökön és
Pénteken. Dr. Baló József.

den, szerdán, csütörtökön
és pénteken. Dr. Búza
László.

Élettani gyakorlatok, hétfőn,

kedden, szerdán, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Ve

10-12

ress Elemér.
Gyógyszerészet, szombaton.
Dr. Dávid Lajos.
Belgyógyászati functionalis
diagnostika,
szombaton.
Dr. Engel Rudolf.
A csecsemőkori alkati és
anyagcsere
betegségek,
szombaton. Dr. Waltner
Károly.
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Bölcsészettudom ányi karban

Mathematikai és term észettudományi karban

Finn

nyelv II. (kezdőknek), csü
törtökön. Dr. Mészöly Gedeon.
A román ízlés kora, hétfőn és
szerdán. Dr. Buday Árpád.

A

népmese, mint folklore-müfaj,

csütörtökön. Dr. Solym ossy Sán

dor.
A római császárság belső fejlődése, kedden. Dr. Huszti József.
0 felnémet nyelvtan, hétfőn és ked
den. Dr. Schmidt Henrik.
Germán régiségtan, szerdán. Dr.
Schmidt Henrik.
Archaikus latin szövegek nyelvi
magyarázata, hétfőn. Dr. Huszti
József.
Történeti görög nyelvtan (Tanár

képzői

előadás),

szerdán.

Dr.

Förster Aurél.
A középkori krónikások, csütörtö
kön. Dr. Fógel József.
Középiskolai magyar nyelvtan ta
nításának rendszere (T anárkép1

Állatrendszertan

OH. és IV.
évesek részére), szerdán. Dr.

Farkas Béla.
Az állatok földrajzi elterjedése

(Tanárképzői előadás, III. és
IV. évesek részére kötelező),
szombaton. Dr. Farkas Béla.
Algebrai függvények, kedd,
szerda, csütörtök. Kineve

zendő tanár.
Projektiv geometria (1—II. éves

hallgatóknak),

Kerékjártó Béla.

hétfőn.

Dr.

zői előadás), kedden és szerdán.
Dr. Mészöly Gedeon.
Olaszország földrajza, csütörtökön.
Lovag Gianola Albert dr.
Angol nyelv (kevésbbé haladók
nak). Thomas Edith.

Szemináriumi gyakorlatok (Tanár

képzői előadás), szombaton. Dr.
Zolnai Béla.
Fizikai földrajz, szombaton. Dr.
Schilling Gábor.
Római irodalomtörténet, csütörtö
kön. Dr. Huszti József.
Vaskori kultúra Magyarországon a
Kr. e. V. és VI. században, két
hetenként csütörtökön. Dr. Már
ton Lajos.
Az értelmiség szerkezeti és gya
korlati vizsgálata, szombaton.
Dr. Boda István.
Német nyelvgyakorlatok (haladók
számára), szombaton. Schneider
Ferenc.

Halmazelmélet

(felsőbb éves
hallgatók részére), szomba
ton. Dr. Kalmár László.

Analytikai vegytani gyakorla
tok (II. éves gyógyszeré-

szettan hallgatók részére),
hétfőn, kedden, szerdán, csü
törtökön és pénteken. Dr.

Széki Tibor.
Vegytani gyakorlatok (III. éves

tanárjelölt, tanárképzői ta
gok részére), kedden. Dr.

Széki Tibor.
Általános ásványtan, hétfőn és
kedden. Dr. Szentpétery
Zsigmond.
Növénytani mikroskopiumi gya
korlatok (tanárjelöltek szá-
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*

10-12

CM
5

«

x

OJ

Bőrgyógyászati propeáeutika,

hétfőn, kedden, szerdán,
csütörtökön és pénteken.
Dr. Poór Ferenc.
Szemészet,

hétfőn, kedden,
szerdán, csütörtökön és
pénteken. Dr. Ditrói Gábor.

V sll - 1 2

Jogbölcselet, hétfőn, kedden,

szerdán, csütörtökön és
pénteken.
Dr.
Horváth
11-12

Barna.
Közigazgatási

jog, hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Dr.

Ereky István.
Magyar polgári perjog, hét

főn, kedden, szerdán, csü
törtökön és pénteken. Dr.

Menyhárth Gáspár.

Kórbonctani

bemutatások,

kedden, szerdán, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Baló

József.
Kórszövettani
bemutatások
és
gyakorlatok, hétfőn,

kedden, szerdán, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Baló
József.

i

71

Bölcsészettudom ányi karban

Mathematikai és term észettudományi karban

mára), szerdán és csütörtö
kön. Dr. Györffy István.

Bevezetés az előadási kísérlete
zésbe (III. vagy IV. éves ta

nárképző intézeti tagok ré
szére), szerdán. Dr. Kiss Ár
pád.
Ásványrendszertan (Tanárkép

zői előadás),

pénteken. Dr.

Szentpétery Zsigmond.
Állatrendszertan (III. és IV. éve

sek részére), csütörtökön. Dr.
Farkas Béla.

Szemináriumi gyakorlatok, kedden.
Dr. Mészöly Gedeon.
F im nyelv II., (kezdőknek), szer
dán. Dr. Mészöly Gedeon.
A magyarság őstörténete, csütör
tökön. Dr. Deér József.
Angol nyelv (haladóknak), szom
baton. Thomas Edith.
Germán régiségtan, hétfőn. Dr.
Schmidt Henrik.
Bevezetés a francia filológiába,
pénteken. Dr. Zolnai Béla.
Ófrancia olvasmányok, csütörtö
kön. Dr. Zolnai Béla.
Homeros, hétfőn. Dr. Förster Aurél.
Plinius Minor levelei, szerdán. Dr.
Huszti József.
Magyar történet a XIII. század
ban, hétfőn, kedden és szerdán.
Dr. Deér József.
A római császárság belső fejlődé
se, pénteken. Dr. 1Huszti József.
Német stilisztikai gyakorlatok (A.

csoport), hétfőn és kedden. Dr.
Grund Henrik.

1

Analytikus geometria (I. éves

hallgatóknak), hétfőn és ked
den. Dr. Kerékjártó Béla.
Komplex geometria (III—IV.
éves hallgatóknak), szerdán
és csütörtökön. Dr. Kerékiártó Béla.

•
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Bonctani és szövettani gya
korlatok, hétfőn, kedden,

szerdán, csütörtökön és
pénteken. Dr. Kiss Ferenc.

11-1

Tájbonciani

gyakorlatok,

Gyakorlati

immunitástan,

szombaton. Dr. Kiss Ferenc.

szombaton. Dr. Kanyó Béla.

Szülészet, nőgyógyászat és
szülészeti mütéttan, hétfőn,

1/ 2 1 2 — 1

kedden, szerdán, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Berecz János.

Gyógyszerismeret,

hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Isse-

Közgazdaságtan
12-1

hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Ko/.,

váts Ferenc.
Pénzügyi jog, kedden, szer

dán, csütörtökön és pénte
ken. Dr. Ereky István.

kutz Béla.
Törvényszéki orvostan, hét

főn, kedden és szerdán. Dr.
Jankovich László.
Általános állattan,

hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtö
kön. Dr. Géléi József.
Alkalmazott állattan, pénte
ken. Dr. Géléi József.
Törvényszékileg
fontosabb
mérgezések, csütörtökön és
pénteken. Dr. Jankovich
László.

1—3'

Katonai büntetőjog, szomba
ton. Dr. Rácz Béla.
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A határokon túl élő magyarság mű
velődése II., kéthetenként, szom
baton. Dr. Olay Ferenc.
Homeros, kedden. Dr. Förster
Aurél.

Differenciál és integrálszámítás

(kezdők részére), szerdán.
Dr. Riesz Frigyes.
Függvénytan, kedden. Dr. Riesz
Frigyes.
Differenciál-egyenletek, pénte
ken. Kinevezendő tanár.

!
A karakterológia alapelvei, hétfőn.
Dr. Várkonyi Hildebrand.
Finnugor
nyelvhasonlitás
vognl
szövegek alapján II., kedden és
szerdán. Dr. Mészöly Gedeon.
Az ó-görög történelem íorrásai,

i

hétfőn, kedden és szerdán. Dr.
Buday Árpád.
A népmese, mint

Differenciál és integrál számitás (kezdők részére), csü- !
törtökön. Dr. Riesz Frigyes. |
Physiko-chemia (Felsőbb éves |

folklore-müfaj,

pénteken és szombaton. Dr. Solymossy Sándor.
A középkor története, hétfőn, ked

kari hallgatók részére), hét- i
főn és csütörtökön. Dr. Kiss

den, szerdán és csütörtökön. Dr.

Árpád.
Általános állattan, hétfőn, ked

Fógel József.
A magyar népdal

(Tanárképzői
előadás), csütörtökön. Dr. Soly-

den, szerdán és csütörtökön.
Dr. Géléi József.
Alkalmazott állattan (gyógy
szerész-hallgatók
részére),
péntek. Dr. Géléi József.

mossy Sándor.
Bevezetés a X IX . század irodalmá
ba (folytatás), csütörtökön és
pénteken. Dr. Zolnai Béla.
Bevezetés a francia filológiába,
szombaton. Dr. Zolnai Béla.
Német stilisztikai gyakorlatok (B.

csoport), hétfőn és kedden. Dr.
Grund Henrik.

I
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Belgyógyászati

2 -3
•

diagnostika,

kedden, csütörtökön és pén
teken. Dr. Purjesz Béla.

1

1
i

CM

Társadalom-egészségtan csü
törtökön. Dr. Tomcsik J ó 
zsef.

Társadalomegészségtan, csü
törtökön. Dr. Tomcsik J ó 
zsef.
Belgyógyászati diagnostika,
hétfőn. Dr. Purjesz Béla.
A gonorrhoea kórtana és
gyógyítása, szerdán. Dr.
Heiner Lajos.
Trachoma kór- és gyógy
tana, szerdán. Dr. Falta
Marcell.

!
-

2 -7

I

Közegészségtan,

kedden,
szerdán és pénteken. Dr.

3 -4

Tomcsik József.
Gyakorlati fogászat, kedden
Államszámviteltan,
kedden.
és pénteken. Dr. Göllner
Dr. Vinczi Károly.
Lajos.
Electrocardiographia,
csü

törtökön és pénteken. Dr.
Purjesz Béla.

3-1/25
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Széchenyi

kora, hétfőn, kedden,
szerdán és pénteken. Dr. Erdélyi

László.
Román nyelv (kezdőknek), hétfőn
és szerdán. Dr. Vinczi Károly.
A magyar hadművészet fejlődése,
hétfőn. Dr. Erdélyi Gyula.

Az izraeliták Kánaánban, kedden.
Dr. Kecskeméti Ármin.
Földrajzi gyakorlatok (kezdő és

haladó bölcsészetkari hallgatók
számára), csütörtökön. Dr. Kogutowicz Károly.
Német nyelvgyakorlatok

számára),

(kezdők
pénteken. Schneider

Ferenc.

Rajz és festés természet után, min
dennap. Nyilassy Sándor.
Neveléstani

alapfogalmak, pénte

ken. Dr. Imre Sándor.

Művelődéstörténeti

szerdán

dolgozatok,

és pénteken. Dr. Er

délyi László.
Művelődéstörténeti források, hét
főn. Dr. Erdélyi László.
XIII. századbeli codcxirds, kedden.
Dr. Szentiványi Róbert.
/I keresztény kor filozófia törté
nete I., kedden, szerdán. Dr. M es
ter János.
Német müvelődéstörténclmi olvas
mányok, csütörtökön. Dr. Grund
Henrik.
Román nyelv (haladóknak), szer
dán. Dr. Vinczi Károly.
Szemináriumi gyakorlat (Platón
Állama és az utópisztikus filozó
fiai irodalom), hétfőn. Dr. Mes
ter János.

Ásványtan

(orvógyszerészhallgatóknak), hétfőn. Dr. Szent-

pétery Zsigmond.
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Államszámviteltan, csütörtö
kön és pénteken. Dr. Vinczi Károly.
A gazdasági élet büntetőjogi
kérdései. Dr. Zöldy Miklós.

Tájbonctan,
szerdán.
Dr.
Gellért Albert.
Fejlődéstan, csütörtökön. Dr.
Kiss Ferenc.
Anthropologia, kedden. Dr.
Gáspár Ferenc.
Bőrgyógyászati
parazitologia, kedden. Dr. Szentki
rályi Zsigmond.

Élelmiszer vizsgálatok
és
közegészségtani gyakorla
tok
gyógyszerészhallga
tóknak, hétfőn. Dr. Tomcsik József.

77

B ölcsészettudom ányi karban

Mathematikai é s term észettudományi karban
Bevezetés az előadás kísérle
tezésbe (111 . éves tanárképző

intézeti tagok részére), csü
törtökön. Dr. Frőhlich Pál.
Mechanika (11. évesek számá
ra), csütörtökön. Dr. Bay
Lélektan (érzelem és akarat), csü
törtökön. Dr. Mester János.

Zoltán.
Ásványtani gyakorlatok (a kö

zépiskolai tanárjelöltek közül
a II. és IV. félévesek részé
re), szerdán és csütörtökön.
Dr. Szentpétery Zsigmond.
Állatmeghatározás
gyakorla
tokkal, hétfőn és pénteken.
Dr. Farkas Béla.

Haladottabbak foglalkozása az
ásvány- és földtani intézet
ben, hétfőn, kedden, szerdán,

csütörtökön, pénteken
és
szombaton. Dr. Szentpétery
Zsigmond.
Laboratóriumi gyakorlatok (II.

éves kari hallgatók részére,
fizika-mathematikusok szá
mára), szerdán. Dr. Frőhlich

Pál
Laboratóriumi gyakorlatok (III.

éves kari hallgatók részére,
fizika-chemia szakosok szá
mára), hétfőn. Dr. Frőhlich

Pál.
Analytikai chemiai gyakorla
tok (II. éves kari hallgatók

részére), kedden és pénteken.
Dr. Kiss Árpád.
Analytikai vegytani gyakorla
tok (II. éves gyógyszerészet-

tan hallgatók részére), csü
törtökön és pénteken. Dr.

Széki Tibor.
Vegytani gyakorlatok (III. éves

vegyészjelöltek részére), csü
törtökön és pénteken. Dr.

Széki Tibor.
Vegytani gyakorlatok (III. éves

tanárjelölt tanárképzői tagok
részére), kedden és szerdán.
Dr. Széki Tibor.
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rium (csak III. és IV. éves

4 -5

hallgatók számára), csü
törtökön. Dr. Surányi Un-
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Mikrotechnika,
Géléi József.

hétfőn.

Dr.

ger Tivadar.
Nemzetközi jogi gyakorlatok,
hétfőn. Dr. Búza László.

Gyermekgyógyászat, csütör
tökön. Dr. Kramür Jenő.

4 —Va6

Római jogi practicum (azok

részére, kik római jogot
már hallgattak), kedden.
Dr. Kiss Albert.

4 -6

4 -7

Államtudományi
szeminá
rium, kéthetenként szer
dán. Dr. Csekey István.
T örvényszéki
elmekórtan,
csütörtökön. Dr. Miskolczy
Dezső.

Méregtan, hétfőn. Dr. Jancsó
Miklós.

Élelmiszer vizsgálatok
és
közegészségtani gyakorla
tok gyógyszerészhallgatók
nak, kedden. Dr. Tomcsik
József.
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története,

kedden. Dr. Bartók György.
Görög gondolkodók, csütörtökön.
Dr. Mester János.
Reveléstani alapfogalmak, pénte. ken. Dr. Imre Sándor.

Egykori szokások emléke szólá
sainkban, kedden. Dr. Csefkó
Gyula.
1 Földgömb és térképismeretek (Ta

nárképzői előadás bölcsészettu
dománykari hallgatók számára),
csütörtökön. Dr. Kogutowicz Ká

roly.
Olasz nyelv (haladóknak), kedden
és szerdán. Lovag Gianola A l
bert dr.
Cicero: Pro S. Roscio Amerino,
kedden. Dr. Förster Aurél.
X lll. századbeli codexirás, hétfőn.
Dr. Szentiványi Róbert.

A

filozófia

egyetemes

története,

hétfőn. Dr. Bartók György.

Gyakorlatok az erkölcstanból (Ta

nárképzői előadás), szerdán. Dr.
Bartók György.
Földrajzi gyakorlatok

(kezdő és
haladó
természettudománykari
hallgatók számára), kedden. Dr.

Kogutowicz Károly.
Forrásgyakorlatok az árpádkori
történelem köréből, kedden. Dr.
Beér József.

Mikrotechnika
haladottabbak
számára, hétfőn. Dr. Géléi
József.
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Közjogi gyakorlatok, pénte
ken. Dr. Polner Ödön.
Törvényszéki orvostan, hét
főn és kedden. Dr. Jankovich László.

1

Orvostudományi karban

Idegkórtan, szerdán. Dr. Miskolczy Dezső.
Általános kísérleti vegytan,

hétfőn, kedden, szerdán,
csütörtökön és pénteken.
Dr. Szent-Györgyi Albert.

Gyógyszertan, kedden, szer

5-V-i7

dán, csütörtökön és pénte
ken. Dr. Issekutz Béla.

Gyermekgyógyászat, hétfőn
és kedden. Dr. Kramár J e 
nő.

5 -W

Sebészeti

1

5 -7

Gazdaságpolitikai
szeminá. rium (csak III. és IV. éves

hallgatók számára), csü
törtökön. Dr. Surányi Unger Tivadar.

A

központi
idegrendszer
szerkezete, hétfőn. Dr. Miskolczy Dezső.
Ideggyógyászati diagnostika,
pénteken. Dr. Stief Sándor.
Fül-, orr- gégészet vizsgá
lati módszerei, kedden. Dr.
Treer József.

A
1/ 26 - V 28

míítéttan, pénte
ken. Dr. Vidakovits Kamill.

füdőgümökór kór- és
gyógytana, szerdán. Dr.
Kováts Ferenc.
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Neveléstant alapfogalmak, csütör
tökön. Dr. Imre Sándor.
A magyar népdal (Tanárképzői
előadás), csütörtökön. Dr. Solymossy Sándor.
Filozófiai erkölcstan, kedden. Dr.
Bartók György.
Oiasz nyelv (kezdőknek), kedden
és szerdán. Lovag Gianola A l
bert dr.

Gázok gerjesztése és ionisülása elektromos ütközéssel (II.

Az aesthetika alapproblémái, ked
den. Dr. Bartók György.
A régi magyar Ura, kedden. Dr.
Sik Sándor.
Középkori kútfők olvasása (Tanár
képzői előadás), szerdán. Dr. F o
géi József.
Petőfi és kora, pénteken. Dr. Sík
Sándor.

—IV. éves niath.-fiz. és fiz.chem. hallgatók részére),
pénteken. Dr. Gyulai Zoltán.
Üledékes kőzetek. (Főként III—IV. éves hallgatók részére),
hétfőn. Dr. vitéz Lengyel

Endre.
Szervek élettana

(Tanárkép
zősöknek kötelező), csütörtö
kön. Dr. Géléi József.

Repetitorium és gyakorlatok a
mathematikából, csütörtökön.
Dr. Riesz Frigyes.
Fizikai kollokvium (A modern

fizikai irodalom diszkusszió
ja, haladottabb hallgatók ré
szére), kedden. Dr. Bay

Zoltán.
A tavak limnologiája, hétfőn.
Dr. Varga Lajos.

6
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Pénzügyi jogi

szeminárium,

kedden. Dr. Ereky István.
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Gyógyszerrendelés,
Dr. Issekutz Béla.

hétfőn.

Sebészeti

mütéttan, hétfőn
és szerdán. Dr. Vidakovits

28

Kamill.

Közigazgatási statisztika, hét
főn. Dr. Illyefalvy 1. Lajos.
6 -8

Szülészeti műtéttan, szomba
ton. Dr. Burger Károly.
Biochemia, pénteken.
Dr.
Szent-Györgyi Albert.
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Petőfi és kora, csütörtökön. Dr.
Sik Sándor.
Földgömb- és térképismeretek (Ta

nárképzői előadás bölcsészettudománykari hallgatók számára),
csütörtökön. Dr. Kogutowicz Ka

roly.
Bevezetés

az

irodalomtörténetbe

(Tanárképzői előadás),
Dr. Sik Sándor.

hétfőn.

Történeti görög nyelvtan

1
I

(Tanárképzői előadás), hétfőn. Dr. För-

ster Aurél.
| Filozófiai erkölcstan, szerdán. Dr.
Bartók György.
Lectnra Dantis, hétfőn. Lovag
Gianola Albert dr.
1

Olasz

nyelv,

módszer),

kezdőknek (direkt
szerdán. Dr. Málly

Ferenc.
A karakterológia alapelvei, szer
dán. Dr. Várkonyi Hildebrand.
Magyar neveléstörténeti kérdések

(szemináriumi gyakorlatok), csü
törtökön. Dr. Imre Sándor.

Pedagógiai lélektani gyakorlatok,
kedden. Dr. Várkonyi Hildebrand.
Földgömb- és térképismeretek (Ta

A

nárképzői előadás, természettu
dománykari hallgatók számára),
kedden. Dr. Kogutowicz Károly.

magyar nyelv ófrancia jöve
vényszavai, kéthetenként, csütör
tökön. Dr. Bárczi Géza.

6»
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1

co

1

t"-

Jogelméleti szeminárium. Dr.
Horváth Barna.
Csődön kívüli kényszeregyezség. Dr. Meszlény Artúr.
A tisztességtelen versenyről
szóló törvény. Dr. Mészlény Artúr.

'O
T3
C

CQ

Válogatott fejezetek a belgyógyászat és kórbonctan
köréből, kedden. Dr. Rusznyák István és Dr. Baló
József.

Bevezető előadás

I. éves orvostanhallgatók számára.
Dr. Jankovich László.
Biochemiai gyakorlatok haladók részére. Dr. Szent-

Györgyi Albert.
Válogatott fejezetek a biológiából. Dr. Veress Elemér.
Gyógyszerészeti gyakorlatok.
Dr. Dávid Lajos.
Phytochemiai
gyakorlatok.
Dr. Dávid Lajos.
Gyógyszervizsgülat. Dr. Dá
vid Lajos.
Gyógyszerészeti laboratoriumi gyakorlatok. Dr. Dávid
Lajos.
Közegészségtan
gyógysze-

részhallgatók részére. Dr.
Tomcsik József.
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Mathematikai és term észettudományi karban

■

Európa őskora. Dr. Banner János.
Régészeti gyakorlatok. Dr. Ban
ner János.
Egységes gyorsírás (beszédírás).
Dr. Banner János.
Gyorsirási gyakorlatok. Dr. Ban
ner János.
A településföldraiz módszere és
feladatai. Dr. Eperjessy Kálmán.

Geometriai gyakorlatok

(Ta
nárképzői előadás). Dr. Ke-

rékjártó Béla.
Mathematikai repetitorium (che-

mikus hallgatók
Dr. Bay Zoltán.
Physika-chemiai

részére).

gyakorlatok

(felsőbb éves kari hallgatók
részére). Dr. Kiss Árpád.

Bevezetés az előadási kísérle
tezésbe (III. és IV. éves ta

nárképzői tagok
Dr. Széki Tibor.

részére).

Vegytani gyakorlatok (IV. éves
vegyészjelöltek részére). Dr.
Széki Tibor.
Az anyag szerkezete (felsőbb

éves kari hallgatók részére).
Dr. Náray Szabó István.
Földtani gyakorlatok. Dr. Szentpétery Zsigmond.
Kőzettani gyakorlatok

(Vili.
féléves tanárjelöltek részére).
Dr. Szentpétery Zsigmond.
Bevezetés az ősélettanba (III—
VIII. féléves hallgatók részé
re). Dr. Gaál István.
Vonal geometria és vonal felü
letek (II—IV. éves hallgatók
részére). Dr. Sz. Nagy Gyula.
Fejezetek a numerikus algebra
köréből (II—III. és IV. éves
hallgatóknak). Dr. Lipka Ist

ván.

Gyakorlatok és kiegészítések a
mechanikához (Tanárképzői

előadás II. éves kari hallga
tók részére). Dr. Bay Zoltán.
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J o g - és államtudományi
karban

Törvényszéki orvostani gya
korlatok. Dr. Jankovich
László.
Foghúzási gyakorlatok. Dr.
Göllner Lajos.
Hazai gyógynövények. Dr.
Tukats Sándor.
A baktériumok kimutatása
szövetekben. Dr. Kálló An
tal.
Röntgenologia. Dr. Molnár
József.
Csecsemő- és gyermekbeteg
ségek semiotikája. Dr. Lu
kács József.
Lelkigyógymódok. Dr. Tokay László.
Bevezetés a klinikai hiimatologiába. Dr. vitéz Varga
Lajos.
Diaetetika. Dr.
Mészáros
Gábor.
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Fejezetek az építészet köré
ből. Tóbiás László.
Közlekedési politika. Dr. Vtfr^ss Gábor.
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Mathematikai és term észettudományi karban

B ölcsészettudom ányi karban

A csarnok philologiája. Magyary j Szerves gyógyszer készitméj
nyék chemiai technológiája.
Zoltánná dr. Techert Margit.
(II. éves gyógyszerész hallAngol nyelv. Kurusa József.

1
1

gatók és tanárjelöltek részére). Dr. Földi Zoltán.

Gyógyszerészi chemiai analytika (II. éves gyógyszerész
hallgatók részére). Dr. Kő
szegi Dénes.
Ásvány- és kőzethatározó gya
korlatok (a természetrajzi

szakos középiskolai tanárje
löltek közül az V. és VII. fél
éveseknek). Dr. Szentpéiery
Zsigmond.
A puhatestűek életfeltételei és
szervezetük. Dr. Rotarides
Mihály.
Az ízeltlábú állatok rendszer
tana. Dr. Dudich Endre.
Francia nyelvi gyakorlatok, kez
dőknek. Biela Mária.
Francia nyelvi gyakorlatok, hala
dóknak. Biela Mária.
Explication áe textes classiques
Grenet F. Henri.
Explication áe textes moáernes
Grenet F. Henri.
Correction á e . travaux en cours
Grenet F. Henri.
Francia stílusgyakorlatok (francia

szakos

hallgatók

részére). Dr.

Kappel Gyula.
Irodalomtörténeti gyakorlatok. Dr.
Sik Sánáor.
Görög irodalomtörténet u. n. helle
nisztikus kora. Dr. Marót Károly.
Történelmi proszeminárium. Dr.
Beér József.
Légkörtan //. r. Időjárástan. Dr.
Hille Alfréd.
Elemi latin nyelvtan 1. Dr. Marót
Károly.
Elemi latin nyelvtan ff. Dr. Marót
Károly.
Francia fordítási és nyelvtani gya
korlatok (szakosok számára),
Biela Mária.
Angol nyelv kezdőknek. Hetzel
Géza M. A.
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Orvostudományi

karban

A nap világos óráiban

Együttesen megállapítandó időben

Órák

Időhöz nem
kötötten, a
rendes tanórák idején
kiviil

Gyógyszerismereti
gyakorlatok doktorandusok részére.
Dr. lssekntz
Béla.
önálló
vizsgálódások
az általános kór- és
gyógytan
köréből. Dr. Jeney
Endre.
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Később megállapítandó
időben és helyen
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Mathematikai és term észettudományi karban
Haladottabbak foglalkozása a
kísérleti fizikai intézetben.
Dr. Fröhlich Pál.
Kertészeti gyakorlatok (III. és
IV. éves tanárképzői tagok
nak kötelező). Dr. Györffy
István.

•

Haladottabbak
foglalkozása.
Dr. Géléi József.
Haladottabbak
foglalkozása.
Dr. Farkas Béla.
Haladottabbak
foglalkozása.
Dr. Györffy István.

Földrajzi műszer és térkép gyakor
latok. Dr. Kogutowicz Károly.

Chemiai gyakorlatok (Dokto
randusok részére). Dr. Kiss
Árpád.
Bevezetés a vegytani búvárko
dás módszereibe (doktori
fokra készülők részére). Dr.
Széki Tibor.

Ásvány- és földtani kirándulá
sok. Dr. Szentpétery Zsigmond.
Állattani kirándulások. Dr. G é
léi József.
Állattani
kirándulások.
Dr.
Farkas Béla.
Növénytani kirándulások. Dr.
Györffy István.
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5 -7

6-8

Testnevelési gyakoratok, joghallga
tóknak hétfőn és szerdán; orvos
tanhallgatóknak szombaton; férfi
bölcsészhallgatóknak
szombaton,
férfi mathematikai és természettu
dománykari hallgatóknak szomba
ton. Kovács Buna János.
Testnevelési gyakorlatok, orvoskari
nőhallgatóknak szombaton; bölcsészetkari nőhallgatóknak szomba
ton; mathematikai és természettu
dománykari nőhallgatóknak szom
baton. Kovács Buna Jánosné sz.
Ruáa Erzsébet.
Tőrvívás (hölgyeknek, kezdők szá
mára), kedden és pénteken. Koós
Kálmán.
A moáern honvédelem problémái,
szerdán. Hollósy Kuthy László.
Tőrvívás (gyakorló óra hölgyeknek),
szerda. Koós Kálmán.

V27-9

Tőr- és kardvívás (kezdők számára),
kedden és pénteken. Koós Kálmán

V s7-9

Tőr- és kardvívás (haladók számá
ra), kedden és pénteken. Koós Kál
mán.

Vs7—9

Tör- és kardvívás (gyakorló óra kez
dők és haladók számára), szerdán.
Koós Kálmán.

Középiskolai tanárképzőintézeti előadások:
Chronica de gestis Hungarorum,
szombaton. Dr. Juhász László.

4 -5

Chronica de gestis Hungarorum,
szerdán. Dr. Juhász László.

Később megállapí
tandó időben

9 -1 0

Iskolai egészségtan. Dr. Tomcsik J ó 
zsef.
Latin stílusgyakorlatok. Dr. Marót
Károly.
Leírt görög nyelvtan. Dr. Révay J ó 
zsef.
Német nyelvi gyakorlatok. Dr. Tettamanti Béla.

V.

A magyar királyi Ferencz József-tudományegyetem pályatételei az 1933/34-ik tanévre
és a pályázati szabályok
Az egyes pályádnak mérvét az Egyetem Tanácsa az
1934. évi április havi tanácsülésén fogja megállapítani,
legalább is az 1932/33. tanévi pályadíjaknak megfelelően.
I. A jog- és államtudományi kar pályatételei:
1. A római jogból: „A kártérítés tana a római magán
jogban“. (Először.)
2. A magyar közjogból: „A királyi család jogállása
az 1921 :XLVII. t. c. alapján“. (Másodszor.)
3. A közgazdaságtan köréből: „Fejtessék ki a vám
védelem gondolatának irodalomtörténeti kialakulása“.
(Másodszor).
4. A nemzetközi jogból: „Az Állandó Nemzetközi Bí
róság véleményező hatásköre“. (Először).
5. A statisztikából: „Az extrapoláció jelentősége a
modern közgazdasági kutatásban“. (Először).
6. A jogbölcseletből: „A jogi módszer“. (Először).
7. A magyar magánjogból: „Ismertesse pályázó és
bírálja meg a jelzálogról szóló 'törvény (1927.-XXXV. t. c.)
újításait“. (Másodszor).
8. A büntetőjogból: „A jogellenesség, mint bűncse
lekményi ismérv“. (Először).
9. A közigazgatási jogból: „A közigazgatási bírás
kodás“. (Először).
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10. A kereskedelmi jogból: „Fejtse k.i a pályázó a
tulajdonjogfenntartás jogi szabályozásának alapelveit de
lege lata összehasonlító alapon és de lege ferenda, külö
nös tekintettel az intézmény gazdasági jelentőségére“.
(Másodszor).
11. A politikából: „Az utódállamok nemzeti kisebb
ségeire vonatkozó belső államjogi szabályok“. (Másod
szor).
II. Az orvosi kar pályatételei:
1. fíonctan: Kidolgozandók és leírandók a medence
és gát erei.
2. Szövettan: A glomus caroticum összehasonlító
szövettana.
3. Szülészet: A rendes gyermelkágy lefolyása újabb
vizsgálatok alapján.
4. Általános kórtan: Alacsony és magas légköri nyo
más hatása a belső elválasztással biró szervekre.
5. Belgyógyászat: Az újabb vérnyomásmérő eljárá
sok jelentősége keringési zavaroknál.
6. Szemészet: Vizsgáltassanak a szemklinika egy évi
járóbeteg-anyagából a fertőzéses kötőhártyagyulladások
bacteriologiai leletei.
7. Bőrgyógyászat: Az erythema kórképek s azok
pathogenesise.
8. Közegészségtan: Faecalis eredetű és más szárma
zású lactose erjesztő baktériumok megkülönböztetése és
előfordulása.
9. Orvosvegytan: Szabadon választott thema.
10. G yermekgyógyászat: Van-e összefüggés a me
teorológiai faktorok és a kruppos pnéumonia fellépése kö
zött. (A gyermekklinika anyagán.)
11. Gyógyszertan: Szabadon választott vizsgálat.
12. Élettan: Tanulmányozza a pályázó az extrasystolékat.
13. Törvényszéki orvostan: Szabadon választott
thema.
14. Elmekórtan: Végeztessenek klinikai megfigyelé
sek az ép és kóros izomtónusra vonatkozóan.
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15. Egyetemi gyógyszertár: A higanykenőcs össze
hasonlító értékmeghatározása a Magyar és Német Gyógy
szerkönyveik szerint.
16. Kórbonctan: A központi idegrendszer állományá
nak fermentativ bontásai.
17. Sebészet: Az Alföld sebészi gümőkóros megbete
gedései. (Befolyásolhatóságuk gyógyeljárásainkkal a se
bészeti klinika beteganyaga alapján).
*
18. Belgyógyászati diagnostika: Vizsgáltassák a ke
ringő vér mennyisége egészségeseken és betegeken.
- III. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
pályatételei:
1. Philosophiából: a) Az ethikai idealismus tüzetes
ismertetése Böhm bölcseleté alapján.
b) Kemény Zsigmond történetfilozófiai gondolatai.
2. Paedagogiából: Valamelyik XIX. századi folyó
irat (pl. Vasárnapi Újság) nevelésügyi vonatkozású köz
leményeinek összeállítása és ismertetése.
3. Paedagogiai-lélektanból: Az ifjúkor viszonya a
szépirodalomhoz (adatok feldolgozása).
4. Magyar nyelvészetből: Valamely alföldi magyar
város vagy község nyelvjárásának ismertetése.
5. Magyar irodalomtörténetből: Dugonics András,
mint regényíró.
6. Német philologiából: Dunántúli német dűlőnevek
régi térképeken és Pesthy Frigyes kérdőívein.
7. Francia irodalomból: A berlini francia színház tör
ténete.
8. Classica-philologiából: Mikor írta Platón a „Gorgias“-t?
9. Magyar történelemből: A natio, gens és populus
szavak jelentése Szent István, Szent László és Kálmán tör
vényeiben.
10. Magyar művelődéstörténelemből: Alföldi helytörténet vagy kisebb kortörténet művelődése, társadalomrajza.
11. Régészetből: A Dunántúl germán leletei.
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12. Néprajzból: Nehány népi Mátyás-anekdotánk
forrásai.
13. Földrajzból: Bármely alföldi kisebb tájegység
földrajzi monográfiája.
14. Valamely község néprajzi monográfiája (lehet
vázlat is) vagy szabadon választott néprajzi téma. Egyen
lő értékűek között az első tétel részesül előnyben. (Hermann-féle alapítvány).
15. Csengery-pályatétel: Sophokles-fordításaink a
XIX. század végéig.
IV. A mathematikaí és természettudományi kar
pályatételei:
1. Állatrendszertanból: Szabadon választható tétel
az állatrendszertan köréből. (A pályamunkákhoz készí
tett gyűjtemény az állatrendszertani intézet tulajdona
marad.)
2. Általános állattanból: Szabadon választható tanul
mány az általános állattan köréből.
3. Ásvány- és földtanból: Szabadon választható té
tel az ásvány- és földtan köréből.
4. Növénytanból: Szabadon választható tanulmány
a virágtalanok köréből, különös tekintettel a Nagy-Alföld
flórájára. (A dolgozathoz készült rajzok és nagyítós ké
szítmények melléklendők. A praeparatumok a növénytani
intézet tulajdonába mennek át.)
5. Geometriából: Szabadon választható tanulmány a
geometriai vizsgálatok köréből.
6. Mathematikából: Szabadon választható tanulmány
a valós vagy komplex-változós függvények elméletéből.
7. Elméleti fizikából: Szabadon választható tétel.
8. Kísérleti fizikából: Szabadon választható tanul
mány a kísérleti fizika bármely ágából.
9. Szerves vegytanból: Szabadon választható kísér
let vagy irodalmi tanulmány a szerves vegytanból.
10.
Szervetlen vegytanból: Szabadon választható kí
sérleti tanulmány a physiko-cheifna bármely ágából.
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Pályázati szabályok.
1. A tudományegyetem résziéről kihirdetett jutalom
tételekre csak a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem rendes, tanárjelölt és gyógyszerészhallgatói „vala
mint az egyetemi végbizonyítvány kiállítása után egy évig
a doktori szigorlatra készülő jelöltek“ pályázhatnak.
2. A pályázatok nyelve — ha csak kivételesen más
nincs meghatározva — egyedül a magyar.
3. Valamennyi pályadolgozat beadásának határnapja
1934. évi április 15-ike. A jutalmakat 1934. május 29-én
adja ki az Egyetemi Tanács az egyetem évzáró ünnepé
lyén.
4. A pályadolgozatok negyedrétben, tisztán, más ál
tal írva, lapszámozva, bekötve és jeligével ellátva nyúj
tandók be az illető Kar dékáni hivatalához.
5. A dolgozathoz használt források és segédeszkö
zök pontosan megjelölendők.
6. A szerző nevét, egyetemi hallgatói minőségének
megjelölését tartalmazó pecsételt levélen ugyanaz a jelige
álljon, amely a pályamű címlapján olvasható.
7. A megjelölt kellékekkel nem bíró, vagy a kitűző t
határidő után érkezett dolgozatok a pályázaton nem ve
hetnek részt.
8. A beérkezett kéziratok semmi szín alatt sem ad
hatók vissza, hanem az illető kar levéltárában őrzendők
meg.
9. A jutalmat a viszonylag legjobb munka csak ab
ban az esetben nyeri el, ha az magában véve is díjra méltó.
10. Pályadíjat rendszerint csak egy dolgozó nyerhet
e l; azonban a pályakérdést kitűző kar többek közreműkö
dését is helyénvalónak ítélheti.
11. A pályamű a szerző tulajdona marad, annak kinyomatása felől szabadon rendelkezhetik. Ha azonban
művének kiadása alkalmával az egyetemi pályázatra,
illetve jutalmaztatásra hivatkozik, köteles a bírálatokat
egész terjedelmükben a dolgozathoz kinyomatni.

VI.

AZ EGYETEM HATÓSÁGAI
ÉS HIVATALAI.
1. Az egyetem hatóságai.
A m. kir. Ferencz József-tudományegyetem a tanszabadság jegyében alapított s a maga ügyeinek vitelére
autonómiával felruházott intézmény, mely az országos
törvények és rendeletek keretein belül önmagát kormá
nyozza.
Az egyetem felügyeleti kormányhatósága a minden
kori vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter.
Az egyetemi önkormányzat élén az egyetem tanárai
által a maguk kebeléből évenként váltakozólag választott
Rektor áll, ki egyben az egyetemi önkormányzat legfőbb
testületi szervének, az egyetem prorektorából s az egye
temi karok dékánjaiból és prodékánjaiból álló Egyetemi
Tanácsnak is elnöke.
Az egyetem, az alapításáról szóló 1872. évi XIX. t.-c.nek megfelelően, az Egyetemi Tanácsnak alárendelt ka
rokra oszlik, még pedig: a) jog- és államtudományi karra,
b) orvostudományi karra, c) bölcsészet-, nyelv és törté
nettudományi karra és d) mathematika-természettudományi karra.
Az egyes karok az általuk művelt tudományok tan
székeire kinevezett nyilvános rendes és rendkívüli taná
rokból állanak s az önmaguk által évenkint választott Dé0
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kán elnöklete alatt egymástól független, egyenjogú, önálló
testületek.
A Rektort tisztében a Prorektor, az egyes karok Dé
kánjait a Prodékánok helyettesítik.

2. Az egyetem hivatalai.
Az ifjúságot és a közönséget érdeklő egyetemi hiva
talok a következők:
Rektori hivatal.
(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz., földsz. jobbra, tel. 27—80.)

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 9—1-ig,
Rektor fogad: hétfőn, szerdán és pénteken déli 12—
1-ig. (Tel. 20—50.)
Jog- és államtudománykari dékáni hivatal.
(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz., II. em., tel. 27—81.)

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 9—1-ig.
Dékán fogad: hétköznapokon d. e. 11—12-ig.
Orvostudománykari dékáni hivatal.
(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz., földsz. jobbra, tel. 27—80.)

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 9—1-ig.
Dékán fogad: kedden és pénteken déli 12—1-ig.

*

Bölcsészet-, nyelv- és történettudománykari dékáni hivatal.
(Baross Qábor-u. 2. sz., II. em., 32—35. sz. a., tel. 15—85;

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 9—1-ig.
Dékán fogad: hétfőn és szerdán 12—1, szombaton
11—12-ig.
Mathemalikai és természettudománykari dékáni hivatal.
(Baross Qábor-u. 2. sz., II. em., 38—41. sz. a., tel. 14—02.)

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 9—1-ig.
Dékán fogad: hétfőtől péntekig déli 12—1-ig.
7
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Egyetemi Diákjóléti és Diákvédö Iroda.
(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz., I. em., tel. 27—80.)

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 9—1-ig.
Elnök fogad: hétfőn, kedden, szerdán és szombaton
d. e. 8—9-ig, csütörtökön és pénteken d. u. V*1—1U2-igt
Egyetemi Quaestura.
(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz., földszint balra, tel. 27—80.)

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 9—2-ig.
Egyetemi Gazdasági Hivatal.
(Fodor-utca 9. sz., földsz., igazgató tel. 14—07; számvevőség tel.
29—81; klinikai betegnyilvántartó tel. 31—12; betegélelmezési osztály
tel. 31—11; pénztár, könyvelés tel. 14—11; műszaki osztály tel. 30—39;
raktár és anyagbeszerzés tel. 21—68 ; gazdasági udvar tel. 30—04.)

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 8—2-ig.

VII.

AZ EGYETEM INTÉZETEI
ÉS GYŰJTEMÉNYEI.
1. Általános egyetemi intézetek és
gyűjtemények.
Egyetemi Könyvtár.
(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz., I. em., tel. 27—80.)

Könyvtári órák: hétköznapokon d. e. 8— 1 és d. u3—7 óráig.
Folyóiratgyüjtemény.
(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz., I. em.)

Nyitva: hétköznapokon d. e. 8—1 és d. u. 3—7 óráig.
Könyvtári olvasóterem.
(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz., I. em.)

Nyitva: Hétköznapokon d. e. 8—1 és d. u. 3—7 óráig.

2. Jog- és államtudománykari intézetek.
Jog- és államtudományi szemináriumok.
(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz., földsz., tel. 27—80.)
Jog- és államtudományi szakkönyvtár.
(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz., II. em., tel. 30—98.)
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Számuk: 14, még pedig tanszakok szerint: 1. jog
történelmi, 2. római jogi, 3. egyházjogi, 4. magánjogi, 5.
váltó- és kereskedelmi jogi, 6. polgári törvénykezési jogi,
7. közjogi, 8. nemzetközi jogi, 9. közigazgatási és pénz
ügyi jogi, 10. politikai, 11. jogbölcsészeti, 12. büntetőjogi,
13. közgazdaságtani, 14. statisztikai szeminárium.

3. Orvostudománykari intézetek.
Általános kór- és gyógytani intézet.
(Templom-tér, tíl. 15—33.)
Belgyógyászati klinika.
(Erzsébet-rakpart 15., tel. 31—93.)
Belgyógyászati diagnosztikai klinika.
(Erzsébet-rakpart, tek 31—88.)
Bőr- és nemi kórtani klinika.
(Erzsébet-rakpart 14., tel. 10—31.)
Egyetemi gyógyszertár.
(Templom-tér, tel. 10—88.)
Elme- és ideggyógyászati klinika.
Elme- (Pulcz-utca 12., tel. 22—36.) és ideggyógyászati klinika.
(Kálvária-út 52., tel. 31—92.)
Agykutató Intézet.
(Kálvária-út 52., tel. 31—92.)
Élettani intézet.
(Templom-tér, tel. 28—23.)
Fogászati intézet.
(Teleki-utca 12., tel. 23—66.)

- ♦

Gyermekgyógyászati klinika.
(Erzsébet-rakpart 18., tel. 16—96.)

Gyógyszertani és gyógyszerismereti intézel.
(Templom-tér, tel. ifi—87.)
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Kórbonctani és kórszövettani intézet.
(Kossuth Lajos-sugárút 40., tel. 18—94.)
Közegészségtani intézet.
(Kálvária-tér 5/b, tel. 13—61.)
Leiró- és tájbonctan) intézet
(Kossuth Lajos-sugárút 40., tel. 15—58.)
Szülészeti és nőgyógyászati klinika.
(Szellő-utca, tel. 11—22.)

' •

Orvosi vegytani intézet.
(Kálvária-tér 5/b, tel. 23—42.)
Sebészeti klinika.
(Árpád-utca, tel. 17—99.)
Szemészeti klinika.
(Erzsébet-rakpart 16., tel. 16—83.)
Szövet- és fejlődéstani intézet.
(Kossuth Lajos-sugárút 40., tel. 15—58.)
Törvényszéki orvostani Intézet
(Kossuth Lajos-sugárút 40., tel. 17—91.)

<. .•

4. Bölcsészet-, nyelv- és történettudománykari
intézetek.
(Baross Qábor-u. 2. sz., II. és III. emelet.)
(Kapus telefonja: 28—34.)

v ’

' 1. Archaeologiai intézet.
(III. em., 44—54. sz. a., teL 18—66)' 2.

Ciassica-philologiaí intézet.
(III. em., 4., 6., 7. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
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3. Egyetemes történelmi intézet.
(III. em.-, 1—3. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
4. Földrajzi intézet.
(III. em., 28—43. sz. a., tel. 21—90.)
5. Francia-philologiai intézet.
(II. em., 21—23. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
6. Germán-philologiai Intézet.

(III. em., 11—12. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
7. Indogermán nyelvészeti intézet.
(III. em. 10. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
8. Magyar irodalomtörténeti intézet.

(III. em., 18—19. sz. a.,' tel. 28—34. mellékállomása.)
9. Magyar művelődéstörténeti intézet.
(III. em.,' 55—56. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
10. Magyar nyelvészeti intézet.
(III. em., 14—15. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
11. Magyar történelmi intézet.
(III. em., 56—57. és II: em. 24. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
,

12. Művészettörténeti intézet.
(III. em., 44. sz. a., tel. 18—66.)

13. Néprajzi intézet.
(III. em., 20—22. sz. a., tel 28—34. mellékállomása.)
14. Ókori történelmi intézet.
(III. em., 4., 5. sz, a., tpl. 28—34. mellékállomása.)
.. c

15. Olasz tanári szoba.
(II. em., 20. sz. a., tel. 28—34.# mellékállomása.)
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16. Paedagogiai intézet.
(III. em., 23., 25. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
17.

Paedagogiai-lélektanI intézet.

(II. em., 16—19. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
18. I. Philosophiai intézet.
(III. em., 24—25. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
19. II. Philosophiai intézet.
(III. em., 8—9. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
20. Ural-altájl nyelvészeti intézet.
(III. em., 15—16. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
Magántanári szoba.
(III. em., 17. sz. a.)
Lektori szoba.
(III. em., 13. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.

5. Mathematikai és természettudománykari
intézetek.
Állatrendszertani intézet és gyűjtemény tár,
(Baross Qábor-u. 2. sz., fisz., tel. 28—22.)
Általános állattani és összehasonlító boncólástani intézet
és gyüjteménytár.
(Baross Qábor-u. 2. sz., fisz., tel. 33—39.)
Általános növénytani és növényrendszertani intézet.
(Baross Qábor-u. 2. sz , I. em., tel. 33—38.)
Ásvány- és földtani intézet.
(Baross Qábor-u. 2. s z , I. em., tel. 33- 34.)
Elméleti fizikai intézet.
(Templom-tér, tel. 33—37.)

Geometriai és ábrázoló geometriai intézet.
(Baross Qábor-u. 2. sz., II. em., tel. 33—45.)
Mathematikai szeminárium.
(Baross Gábor-u. 2. sz., II. em., tel. 33—45.)
Kísérleti fizikai intézet.
(Templom-tér, tel. 33—36.)
I. sz. Chemiai intézet.
(Templom-tér, tel. 30—52.)
_

II. sz. Chemiai intézet.
(Templom-tér, tel. 25—17.)

,

VIII.

AZ EGYETEMMEL KAPCSOLATOS

Középiskolai Tanárképző Intézet.
(Baross Qábor-u. 2. sz., II. em., 25—27. sz. a., tel. 29—53.)

Hivatali ¿órák: hétköznapokon d: e. 9—12-ig.
Elnök fogad: hétfőn, kedden és szerdán d. u. 3—6-ig.
Országos Középiskolai Tanár vizsgáló Bizottság.
(Baross Oábor-u. 2. sz., II. em., 29—31. sz. a., tel. 30—68.)

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 9— 12-ig.
Elnök fogad: hétköznapokon d. e. 9—12-ig.
Polgári Iskolai Tanárképző Intézet.
(Boldogasszony-sugárút 6. sz., tel. 19—19.)

IX.

Egyetemi intézetek és hivatalok
telefonszámai.
Agykutató Intézet — — — — — ■— —
Állatrendszertani intézet és gyüjternénytár
—
Általános állattani és összehasonlító boncolás
iam intézet és gyüjternénytár ■— ■
—
Általános kór- és gyógytani intézet — — —
Általános növénytani és növényrendszertani in
tézet
— — — — — — — —
Archaeologiai intézet
— — — — — —
Ásvány- és földtani intézet és gyüjternénytár —
Belgyógyászati klinika
— — — — — —
Belgyógyászati diagnosztikai klinika — — —
Bolyai intézet — — — — — — — —
Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kari
dékáni hivatal
— — — — — —
Bőr- és nemi kórtani klinika —
— — — —
I. Chemiai intézet — — — — — — —
Igazgató — — — — — — — —
II. Chemiai intézet — — — — — — —
Classica philologiai intézet —
— — — —
Diákjóléti és Diákvédő Iroda —
— — — —
Egyetemes történeti intézet —
— — — —
Elmegyógyászati klinika
—
— — — —
Elméleti fizikai intézet — — — — — —
Élettani intézet
—
— — — — — —
Fogászati intézet —
— — —# — — —

31—92
28—22.
33—39.
15—33.
33—38.
18—66.
33—34.
31—93.
31—88.
33—45.
15—85.
10—31.
30—52.
3 0 -0 2 .
25—17.
28—34.
27—80.
28—34.
22—36.
33—37.
28—23.
23—66.

107

Földrajzi intézet
—
— — — — — — 21—90.
Francia philologiai intézet — — —
— 28—34.
Gazdasági hivatal:
Igazgató — —
— — — — — — 14—07.
betegélelmezési osztály
— — — — 31— 11.
betegnyilvántartó
— — — . — — — 31—12.
gazdasági udvar
— — — .—
— 30—04.
műszaki osztály — —
—— —
— 30—39.
pénztár, könyvelés
—
—
—
— 14— 11.
raktár és anyagbeszerzés
—.—
— 21—08.
számvevőség — — —
—.— —
29—81.
Geometriai és ábrázoló geometriai intézet — — 33—45.
Germán philologiai intézet —
—— —
— 28—34.
Gyermekgyógyászati klinika
— — — — 16—96.
Gyógyszertani és gyógyszerismereti intézet — 10—87.
Gyógyszertár — — — — — — — — 10—88.
Indogermán nyelvészeti intézet
—— —
— 28—34.
Ideggyógyászati klinika
—
—— —
— 31—92.
Jog- és államtudományi kari dékáni hivatal — 27—81.
Jog- és államtudományi szakkönyvtár
— — 27—80.
Jog- és államtudományi szemináriumok — — 30—98.
Kísérleti fizikai intézet — —
—— —
— 33—36.
Igazgató — — — — — — — — 33—35.
Kórbonctani és kórszövettani intézet — — — 18—94.
Könyvtár — — — — — — — — — 27—80.
Közegészségtani in té z e t— —
—— —
— 13—61.
Leíró- és tájbonctani intézet —
—— —
— 15—58.
Lektori szoba — — — — — — — — 28—34.
Magyar irodalomtörténeti intézet
— — — 28—34.
Magyar művelődéstörténeti intézet — — — 28—34.
Magyar nyelvészeti intézet —
—— —
— 28—34.
Magyar történelmi intézet —
—— —
— 28—34.
Mathematikai és természettudományi kari dékáni
hivatal
— — — — — — — — 14—02.
Mathematikai szeminárium —
—— —
— 33—45.
Művészettörténeti intézet
—
—— —
— 18—66.
Néprajzi intézet
— — —
—— —
— 28—34.
Olasz philologiai intézet
—
—— —
— 28—34.
Orvosi vegytani intézet — —
—— —
— 23—42.
Orvostudományi kari dékáni hivatal — — — 27—80.
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Ókori történelmi intézet
—
— — — —
Paedagogiai intézet — — —
— — — —
Paedagogiai lélektani intézet
— — — —
I. Philosophiai intézet
— — — — — —
II. Philosophiai intézet
— — — — — —
Quaestura — — — — — — — — —
Rektori hivatal
—
— — — — — —
Rektor
— —
— — — — — —
Tanácsjegyző — — — — — — —
Sebészeti klinika
—
— — — — — —
Szemészeti klinika — — — — — — —
Szövet- és fejlődéstani intézet — — — —
Szülészeti és nőgyógyászati klinika — — —
Törvényszéki orvostani intézet
— — — —
Ural-altáji nyelvészeti intézet
— — — —

28—34.
28—34.
28—34.
28—34.
28—34.
27—80.
27—80.
20—50.
20—50.
17—99.
16—83
15—58.
11—22.
17—91.
28—34.

Az egyetem ny. r., ny. rk., magántanárainak és lektorainak

név-, cím- és lakásjegyzéke.
o

Név

C/Î

1
2

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

Dr. Almási Antal
Dr. Bach Imre .
Dr. Baló József .
Dr. Banner János
Dr. Baranyai Zoltán
Dr. Bartók György
Dr. Bay Zoltán .
Dr. Bárczt Géza .
Dr. Berecz János
Biela Mária
. .
Dr. Biró Balázs .
Dr. Bíró Vencel .
Dr. Boda István
Dr. Bodnár János
Dr. ifj. Boer Elek .
Dr. Buday Árpád
Dr. Burger Károly
Dr. Buza László
Dr. Csefkó Gyula
Dr. Csekey Isiván
Dr. Csengery János
Dr. Csörsz Károly .
Dr. Dávid Lajos .
Dr. Deér József
Dr. Degen Árpád
Dr. Ditrói Gábor
Dr. Dudich Endre
Dr. Elfér Aladár .
Dr. Engel Gábor
Dr. Engel Rudolf
Dr. Eperjessy Kálmán
Dr. Erdélyi Gyula
Dr. Erdélyi László
Dr. Erdélyi Pál .
Dr. Ereky István
Dr. Falta Marcell
Dr. Farkas B la
Dr. Ferenczi István
Dr. Ftlep Gyula .
Dr. Fógel József .
Dr. Földi Zoltán .
Dr. Förster Aurél
Dr. Frőhlich Pál

Tudománykar

C í m

L a k á s

log
orvos
orvos
bölcs,
bölcs,
bölcs,
math.
bölcs,
orvos
bölcs,
jog
bölcs,
bölcs.
• math.
jog
bölcs,
orvos
jog
bölcs,
jog
bölcs,
orvos
orvos
bölcs,
math.
orvos
math.
orvos
orvos
orvos
bölcs,
bölcs,
bölcs,
bölcs,
jog
orvos
math.
math.
orvos
bölcs,
math.
bölcs,
math.

c. ny. rk. tanár
magántanár
ny. r. tanár
c. ny. rk. tanár
magántanár
ny. r. tanár
ny. rk. tanár
magántanár
ny. r. tanár
lektor
magántanár
magántanár
magántanár
magántanár
magántanár
ny. r. tanár
c. rk. tanár
ny. r. tanár
magántanár
ny. r. tanár
nyug. ny. r. tanár
magántanár
c. rk. tanár
magántanár
c. ny. r. tanár
ny. r. tanár
magántanár
c. rk. tanár
c. rk. tanár
magántanár
magántanár
magántanár
ny. r. tanár
c. ny. rk. tanár
ny. r. tanár
magántanár
ny. r. tanár
magántanár
magántanár
ny. r. tanár
magántanár
ny. r. tanár
ny. r. tanár

Budapest, II, Olasz Fasor 17
Széchenyi-tér 9. Tel. 24-45
Bárójósika-u. 14. Tel. 33-55
Dugonics-utca 3
Genève,33, Quai Wilson, Délégation
Hongroise
Újszeged, Népkert-sor 17. Tel. 31-52

Pallavicini-utca 5
Bpest, Csillaghegy, Fő-u. 26
Szülészeti klinika. Tel. 11-22
Berlini-körút 34
Budapest, VII, Huszár-u. 3
Kolozsvár (Clu ), i'iarista rendház
Bpest, X, P ngrácz-u. 17, Ál', t.
P 2. ép. 4

Debrecen, Orvos vegytani Int.
Kecskemét, Jogakadémia
Tábor-utca 3
Bpest, VIII, Rökk Szilárd-u. 33
Petőfi Sándnr-sugárut 25. Tel. 30-59

Szentháromság-u. 41
Horthy Miklós-u. 4. Tel.30-30
Br. Jósika u. 14. Tel. 28-54
Baja, Közkórház
Templom-tér. Tel. 10-88
Budapest, I., Bakator-u. 5
Bp. st, VI, Vilma királynó-út 25

Vitez-utca 28. Tel. 32-38
Budapest, I, Piroska-u. 11
Kolozsvár, Berde Mózes u. 3
Kolozsvár, Mikó-u.
Teleki-utca 5. Tel. 25-77
Horthy Miklós-u. 7
Bpest, I., Vár, Bécsi kaputér 4
Szt György-u. 12. Tel. 15-25
Budapest, X, Szapáry-u. 8
Tisza L.-körút 52. Tel. 26-70
Horthy M.-utca 16. Tel. 12-93
Szentháromság-utca 43/a
Bpest, IX, Ferenc körút 10
Kolozsvár, Mikó u. 26.
Horthy-Kollégium Tel. 15-70
Bpest, V, Tátra-utca i2/b
Szentháromság-utca 14
Zerge utca 19. Tel. 22-41

> n^t
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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
93
94
95
96
97

N év

Tudo
mánykar

C í m

math.
Dr. Gaál István . . . .
magántanár
bölcs.
Dr. Galamb Sándor . .
magántanár
orvos
Dr. Gáspár János . . .
magántanár
math.
ny. r. tanár
Dr. Géléi József . . .
orvos
magántanár
Dr. Gellért Albert . . .
orvos
magántanár
Dr. Genersich Antal . .
bölcs.
c. ny. rk. tanár
Dr. Gergely Sámuel . .
orvos
c. ny. rk. tanár
Dr. Géber János . . . .
bölcs.
lektor
Dr. Gianola Albert . .
orvos
magántanár
Dr. Göllner Lajos . . .
lektor
bölcs.
Grenet F. Henri
. . .
lektor
bölcs.
Dr. Grund Henrik . . .
orvos
c. rk. tanár
Dr. Gyergyai Árpád . .
ny. r. tanár
math.
Dr. Györffy István . .
math.
magántanár
Dr. Gyulai Zoltán . . .
orvos
magántanár
Dr. Hanasiewicz Oszkár
orvos
magántanár
Dr. Heiner Lajos . . .
ny. r. tanár
Dr. Heller Erik . . . .
jog
bölcs.
lektor
Hetzel Géza M. A. . . .
bölcs.
magántanár
Dr. Hille Alfréd . . . .
mb. előadó
Hollósy-Kuthy László . néav kar
bölcs.
Dr. Horger Antal . . .
ny. r. tanár
Dr. Horváth Barna . .
ny. r. tanár
jog
Dr. Huszti József . . .
bölcs.
ny. r. tanár
a bpesti stat. hiv.
Dr. Ilyefalvy I. Lajos .
jog
igazgatója, előadó
Dr. Imre Sándor . . .
ny. r. tanár
bölcs.
Dr. Issekutz Béla . . .
• ny. r. tanár
orvos
Dr. Iványi Béla . . . .
ny. r. tanár
jog
Dr. Jancsó Miklós . . .
orvos
magántanár
Dr. |ankovich László .
orvos
ny. r. tanár
Dr. Jeney Endre . . .
orvos
ny. r. tanár
math.
Dr. Kalmár László . . .
magántanár
orvos
Dr. Kanyó Béla . . . .
magántanár
bölcs.
lektor
Dr. Kappel Gyula . . .
orvos
magántanár
Dr. Kálló Antal . . . .
magántanár
bölcs.
Dr. Kecskeméti Ármin .
ny. r. tanár
math.
Dr. Kerékjártó Béla . .
ny. r. tanár
Dr. Kiss Albert . . . .
jog
ny. r. tanár
Dr. Kiss Árpád . . . .
math.
ny. r. tanár
orvos
Dr. Kiss Ferenc . . .
ny. r. tanár
Dr. Kogutowicz Károly .
bölcs.
magántanár
Dr. Kol Erzsébet . . .
math.
magántanár
Dr. Kolosváry Gábor .
math.
bölcs.
vivómester
Koós K álm án...............
testn. tanár
Kovács Buna János . .
bölcs.
Kovácsné Ruda Erzsébet
bölcs.
testn. tanár
Dr. Kovács Kátmán . .
magántanár
orvos
ny. r. tanár
Dr. Kováts Ferenc . . ,
jog
Dr. Kovács Ödön . , .
orvos
magántanár
orvos
Dr. Kovats Ferenc . . .
magántanár
Dr. Kovrig Béla . . . .
magántanár
jog
math.
Dr. Kőszegi Dénes . .
magántanár
orvos
ny. rk. tanár
Dr. Kramárjenő . . . .
Dr. Kuncz Andor . . .
orvos
c. rk. tanár •

Lakás
Bpest, Közép Milyásf., Líszló-u. 9

Budapest, Krisztina-körút 83

Bpest, Újlaki rakpart 44, Tel. 572-14

Tisza Lajos-körút 37
Korona-u. 15
Hódmezővásárhely. Közkórház
Satulung, Cháieau Teleki
Budapest, VI, Andrássy-út 2
Hoithy-Kollégium
Tábor u‘ca 3
Újszeged, Jankovich-u. 16/b
Horthy-Kollégium
Kolozsvár, Jókai-u. 18.
Dugonics-utca 3
Újszeged, Népkert-sor 7
Bpest, 1, Lenke-tér 7
Mérei-utca 7/c
Gizella-tér 3. Tel. 18-31
Újszeged, Jankovích-u 6
Budapest, II, Kilaibel Pál-u. 1
Bpest, Honv. minisztérium
Batthyány-u. 4. Tel. 20-23
Béke-utca 5/a
Zerge-utca 19. Tel. 30-68
Bpest, IX., Lónyai-u. 60
Tisza szálló. Tel. 10-44
Templom-tér. Tel. 10 87
Deák Ferenc-u. 22 Tel. 12-77
Templom-tér
Kis-utca 1. Tel. 29-38
Kölcsey-utca 10. Tel. 11-28
Osztrovszki-u. 17, 11. em. 2
Bpest, VII, Rottenbillér-u. 26
Br. Jósika-u. 2
Szentháromság-utca 4/a
Makó, Eötvös-u. 3
Zerge-utca 19
Vitéz-utca 2. Tel. 14-55
Tábor-utca 3
Párisi-körűt 4
Zerge-utca 19. Tel. 26-78
Boldogasszony-sut 25
Bpest, 1, Németvölgvi-út 52/b
Takaréktár-utca 8
Korda-sor 95
Korda-sor 95
Tisza L.-körút 22. Tel. 28-01
Horthy M. u. 11. Tel. 28-43
Tisza L. körút 20. Tel. 16-61
Klauzál-tér 5. Tel. 24-40
Bpest, II, Pasaréti-út 17
Tisza Lajos-körut 46.
S.enthároms*fi-utca 6/a. Tel. 32 02

Miskolc, Közkórház

Sorsz.
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98
99
100
101

Kurusa J ó zsef................
Dr. vitéz Lengyel Endre
Dr. Lipka István . . .
Dr. Lukács József . . .

102

Magyaryné Dr. T ach ert Margit

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

.

Dr. Marót Károly . .
Dr. Málly Ferenc . .
Dr. Mályusz Elemér .
Dr. Márton Lajos . .
Dr. Mátyás Jenő . .
Dr. Menyhárth Gáspár
Dr, Mester János . .
Dr. Meszlény Artúr .
Dr. Mészáros Gábor .
Dr. Mészöly Gedeon
Dr. Miskolczy Dezső .
Dr. Molnár József . .
Dr. Sz. Nagy Gyula .
Nyilasy Sándor . . . .
Dr. Nyirő Gyula . . . .
Dr. Olay Ferenc . .
Dr. Papp Antal . . . .
Dr. Páter Béla . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•

D r.bárd Petrichevich - Horváth Emil

Dr. Polner Ödön . . .
Dr. Poór Ferenc . . .
Dr. Purjesz Béla . . •
Dr. Radó Tibor . . . .
Dr. Rácz B éla ...............
Dr. Réthey Ferenc . . .
Dr. Riesz Frigyes . . .
Dr. Rotarides Mihály .
Dr. Rusznyák István . .
Dr. Schilling Gábor . .
Dr. Schmidt Henrik . .
Schneider Ferenc . . .
Dr. Schneller István , .
Dr. Schneller Károly . .
Dr. Cs. Sebestyén Károly
Dr. Sik Sándor . . . .
Dr. Solymossy Sándor .
Dr. Stief Sándor . . .
0 r. vitéz S urányi-U nger Tivadar

Dr. Szabó László . . .
Dr. Szádeczky- Kardosa Lajos

Dr. Szakáll Zsigmond .
Dr. Szent-Györgyi Albert
Dr. Szentiványi Róbert.
Dr. Szentkirályi Zsigmond
Dr, Szentpétery Zsigmond .

,

.

Dr. Széki Tibor . . . .
Dr. Sztehló Zoltán . .
Dr. Tettamanti Béla . ,

C í m

lektor
bölcs.
magántanár
math.
magántanár
math.
magántanár
orvos
magántanár
bölcs.
bölcs. c. ny. rk. tanár
lektor
bölcs.
ny. rk. tanár
bölcs.
magántanár
bölcs.
magántanár
math.
ny. r. tanár
jog
ny. rk. tanár
bölcs.
c. ny. rk. tanár
jog
magántanár
orvos
ny. r. tanár
bölcs.
ny. rk. tanár
orvos
magántanár
orvos
c. rk. tanár
math.
lektor
bölcs.
magántanár
orvos
magántanár
bölcs.
magántanár
jog
magántanár
math.
magántanár
jog
ny. r. tanár
jog
ny. r. tanár
orvos
ny. r. tanár
orvos
magántanár
math.
magántanár
jog
magántanár
jog
ny. r. tanár
math.
magántanár
math.
ny. r. tanár
orvos
magántanár
bölcs.
ny. r. tanár
bölcs.
lektor
bölcs.
bölcs. nyug. ny. r. tanár
magántanár
jog
magántanár
bölcs.
ny. r. tanár
bölcs.
ny. r. tanár
bölcs.
c. rk. tanár
orvos
ny. rk. tanár
jog
c. rk. tanár
bölcs.
bölcs. |nyug. ny. r. tanár
magántanár
bölcs.
ny. r. tanár
orvos
magántanár
bölcs.
magántanár
orvos
ny. r. tanár
math.
ny. r. tanár
math.
magántanár
jog
magántanár
bölcs.

L ak á s

Deák Ferenc-u. 4
Vásárhelyi-sugárút 2
Tisza Lajos-körút 23. II. em.
Budapest, Vili, Gólya-u. 48
Bpsst, I, Nagyboldogasszony-útja
18, Tel, 59-672

Budapest, V, Korall-utca 22
Tisza Lajos-körut 46
Bpest, II, Batthyányi u. 26
Bpest, I, Agárdi-u, 1/b
Somogyi-u. 24
Oroszlán-utca 4. Tel. 28-72
Kossuth L.-sút 41. Tel. 18-15
Bpest, II,Keleti Károly-u. 15/b
Szül. kiin. Tel. 11-22
Tábor-u. 3, Tel. 19-18
SzentháromsSg-titca 2. Tel. 18-34

Szülészeti klinika. Tel. 11-22
Kossuth-utca 3
Oroszlán-utca 4 és Tápén

Bpest, I, Lipótmezei Elinegyógyint

Bpest, I, Bndafoki-út 15.
Bpest, V, Wekerle Sándor-utca 8

Kolozsvár, Monostori-út 165
Bpest, II, Margit-rakpart 44
Klauzál-tér 5. Tel. 32-92
Bőrgyógy. kiin. Tel. 10-31

Szt. háromság-utca 14. Tel. 32-46

Columbus, Ohio, U. S. A.
Kecskemét, Tatai-u. 14
Sashalom, Pestm. Dittrich-út 7
Tábor-utca 3
Tihany, Biológiai intézet
Somogyi-utca 7.Tel. 32-42
Mérey-utca 8
Oroszlán-utca 4 Tel. 28-19
Dugonics-utca 3
Budapest, II, Batthyány-u. 26
Miskolc, Lévay Józset-u. 47
Feketesas-u. 22
Gizella-tér, Piarista rendit.Tel. 18-77

Boldogasszony-sugárut 6
Horthy M.-utca 9. Tel. 18-47
Vitéz-utca 1. Tel. 15-45
Budapest, IV, Váci-u. 34.
Budapest, V, Báthory-u. 24
Budapest, V, Báthory-u. 12
Kálvária-tér 5/b. Tel. 23-42
Pilisvörösvár
Hmvásárhely, Közkórház
Deák Ferenc-u. 2. Tel. 18-40
Kossuth-utca 9. Tel. 23-75
Miskolc, Mindszent-utca 22
Kossuth Lajos-sugárút 31
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Név

V5

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

m

Thomas Edith . . .
Tóbiás László . . .
Dr. Tokay László .
Dr. Tomcsik József
Dr. Treer József .
Dr. Tróján Emil . .
Dr. Tukats Sándor
Dr. Túry Sándor Kornél
Dr. Varga Béla . . .
Dr. Varga Lajos . . .
Dr. vitéz Varga Lajos
Dr. Várkonyi Hildebrand
Dr. Veress Elemér
Dr. Veress Gábor
Dr. Vidakovits Kamill
Dr. Vinczi Károly .
Dr. Waltner Károly
Dr. Zacher Pál . .
Dr. Zehery Lajos •
Dr. Zolnai Béla . .
Dr. Zöldy Miklós .

X

bölcs,
jog
orvos
orvos
orvos
orvos
orvos
jog
bölcs,
math.
orvos
bölcs,
orvos
jog
orvos
jog
orvos
orvos
jog
bölcs,
jog

Lakás
lektor
Gyertyámos-utca 6
előadó
Teleki-utca 14
magántanár
Idegklinika, Kálvária-út 52
ny. rk. tanár
Kálvária-sor 16
magántanár
Bocskay-utca 9. Tel. 12-20
magántanár
Sebészeti klinika
magántanár
Dáni-u. 5
ny. r. tanár
Deák Ferenc-utca 8
c. ny. rk. tanár
Kolozsvár, Trefort-u. 15
magántanár
Sopron, Reálisk. nevelő int.
magántanár
Bpest, II, Margit-körut 58
ny. r. tanár
Tisza Lajos-körút 15
ny. r. tanár
Templom-tér. Tel. 28-23
mb. előadó
Bpest, Máv. igazgatóság
ny. r. tanár
Szentháromság-u. 14. Tel. 25-19
Újszeged, Temesv.-körut. Tel 28 27
lektor
Gyerm klinika. Tel. 16-96
c. rk. tanár
Győr, Közkó ház
magántanár
Budapest, I, Budafoki-út 17
magántanár
Tisza L.-körút 52 Tel. 29-10
ny. r. tanár
Budapest, II., Borbolya-u, 5
magántanár
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A Diákjóléti és Diákvédőiroda értesítése.
Az alább megnevezett professzor és tanársegéd urak, az
ifjúság iránti szeretetből szívesek voltak elvállalni, hogy az
alább megjelölt helyen és időben, egyetemi hallgatóknak díj
talanéi nyújtanak orvosi tanácsot, ill. kezelést. Még pedig:
Nőgyógyászat:
Dr. fíerecz János n'y. r. tanár úr, a női klinikán bármikor;
Belgyógyászat:
Dr. Ajtay Gyula tanársegéd úr, Vitéz-u. 1. sz. d. u. 2—3-ig;
Dr. fíerkesy László tanársegéd úr, a Belgy. diagnostikai
klinikán hétfőn és szerdán d. u. 4— 5-ig;
Dr. Lajos Sándor gyakornok úr, ugyanott kedden és pén
teken d. u. 4—5-ig;
Bőrgyógyászat:
Dr. Kolh Endre tanársegéd úr, a klinikán hétfőn, szerdán
és pénteken d. u. 2—3-ig;
Fül, orr, gégegyógyászat:
Dr. Treer József magántanár és Dr. Falta László tanár
segéd urak mindennap d. e. V-JO—10-ig a Sebészeti
klinikán;
ideggyógyászat:
Dr. Tokay László magántanár úr, a klinikán — szombat
kivételével — mindennap d. u. 4— 5-ig:
Sebészet:
Dr. Tróján Emil magántanár úr, a klinikán mindennap
d. u. 4— 5-ig;
Szem észet:
Dr. Fejér Gyula tanársegéd úr, a klinikán mindennap d. u.
3—4-ig;
U rológia:
Dr. Karácson Aladár tanársegéd úr, a Sebészeti klinikán
mindennap d. u. 4— 5-ig.
A hozzájuk folyamodók szüksége esetén Igazoló jegyükkel
vagy Leckekönyvükkel igazolják egyetemi hallgató voltukat.
Dr. Ajtay Gyula belgyógyászati tanársegéd úr (lakik:
Vitéz-utca 1. sz.) szíves volt arra is vállalkozni, hogy szükség
esetén, a Diákjóléti és Diákvédő Iroda utalványa alapján a la
kásukon betegen fekvő egyetemi hallgatókat is felkeresi, és
otthon kezeli őket, az Irodával megállapodott igen mérsékelt
díjazásért. Az Iroda a szükséges utalványokat a beteg megbí
zottjának a hivatalos órák alatt szolgáltatja ki. A kezelési költ
ségeket a teljesen vagyontalan hallgatókért segélyként az Iroda
fizeti, másoknak kölcsönzi.
ELNÖKSÉG.

Külön felhívja az Egyetem a hallgatóság
figyelmét
a Tanulmányi-.
Fegyelmiés Leckepénzszabályzat
94.
§-ára, mely szerint az egyetem hallgatói csak az Egyetemi
Tanács engedélyével
lehetnek az Egyetemi Tanács felügyelete alatt nem álló egyesületeknek
tagjai,
valamint
arra. hogy az egyetemi sportegyesület
tagjaival
szemben,
ha idegen egyesületbe
való belépésre engedélyt is nyertek, idegen egyesület színeiben sportversenyen
nem vehetnek részt.

