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A külföldön való tanulmányok megkönnyítése céljá
ból felhívja az Egyetem a hallgatóság figyelmét az alábbi
kiadványokra :
Akademischer Austausch in Eurova (kiadta az I. I.
C. I. Szellemi Együttműködés Nemzetközi Intézete, Páris,
1928. 206 oldal, ára 2.50 Márka). — Francia kiadásban:
Les échanges universitaires en Europe. (1932. II. kiadás,
270 oldal. Ára 18 francia frank.) 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 160 nyári egyetemi tan
folyamról ad évenként tájékoztatást.
Quelques ouvrages de référence pour l'étudiant à
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 Femmes Diplômées
des Universités; Crosby Hall, Cheyne Walk, London, S.
W. 3. 1930. 223 oldal. Ára egy shilling). Ez a füzet a kül
földi tudományos kutatások céljából igénybe vehető nem
zetközi és nemzeti ösztöndíjakat ismerteti.
Handhook of Student Travel (kiadja a Confédération
Internationale des Étudiants; 3 Endslcigh Street. London,
W. C. 1.; 1931. 186 oldal. Ára két shilling.) Gyakorlati ta
nácsokat tartalmaz az összes európai államokra vonatko
zólag, szálló, diákklubbok, utazási kedvezmények, vízum,
útlevél stb. ügyében.
Vadé Mecum. Ad usum studentium catholicorum in
universitatibus extraneis versantium edendum curavit Pax
Rontana. (Kiadta a Pax Rontana Fribourg, Svájc, 1930. 304
oldal.) Latin nyelven kiadott ismertetés 18 európai állam
egyetemeiről és diákszervezeteiről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda értesítése.
Az alább megnevezett professzor és tanársegéd urak, az
ifjúság Iránti szerétéiből szívesek voltak elvállalni, hogy az
alább megjelölt helyen és időben, igazoltan szegénysorsú
egyetemi hallgatóknak díjtalanul nyújtanak orvosi tanácsot, ill.
kezelést. Még pedig:
Nőgyógyászat:
Dr. Berecz János ny. r. tanár úr, a női klinikán bármikor;
Belgyógyászat:
Dr. Ajtay Gyula tanársegéd úr, Vitéz-u. 1. sz. d. u. 2—3-ig,'
Dr. Lajos Sándor tanársegéd úr, a belgyógy. diagnosztikai
klinikád kedden és pénteken d. u. 4—5-ig;
Bőrgyógyászat:
Dr. Kolb 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. V2/0—10-ig a sebészeti
klinikán:
Ideggyógyászat:
Dr. Tokay László magántanár úr, az ideggyógyászati kli
nikán — szombat kivételével — mindennap d. u. 4—5-ig;
Sebészet:
Dr. Tróján Emil magántanár úr, a sebészeti klinikán min
dennap d. u. 4—5-ig;
Szemészet:
Dr. Fejér Gyula tanársegéd úr, a szemészeti klinikáin min
dennap d. u. 3— 4-ig;
Urológia:
Dr. Karácson Aladár tanársegéd úr. a sebészeti klinikán
mindennap d. 11. 4—5-ig.
A hozzájuk folyamodók a Diákjóléti és Diákvédő Iroda
utalványával 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 látogatási költ
ségeket a teljesen vagyontalan hallgatókért segélyként az Iroda
fizeti, másoknak szükség esetén kölcsönzi.
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ALTALANOS TUDNIVALÓK.
l. A felvételi eljárás és a beiratkozás.
A m. kir. Ferencz József-tudomány egyetemre vagy
rendes, vagy rendkívüli hallgatói minőségben lehet beirat
kozni.
Rendes hallgatók az egyetem bármelyik karán azok
lehetnek, akik a középiskolai (gimnáziumi, reálgimnáziumi,
vagy reáliskolai) érettségi vizsgálatot sikerrel letették.
Rendkívüli hallgatókul az egyes karokra oly egyé
nek is beiratkozhatnak, kiknek középiskolai érettségi bizo
nyítványuk nincs ugyan, de az egyetemi előadások meg
értéséhez szükséges szellemi előképzettségük egyébként
megvan és 16. életévüket betöltötték.
A kari vizsgálatokra általában csak a rendes hallga
tók bocsáttatnak.
Az orvosi, a bölcsészet-, nyelv-, és történettudományi
s a mathematikai és természettudományi kar hallgatói a
nevezett előképzettség birtokában nők is lehetnek.
Minthogy az egyetemi beiratkozásról szóló 1920. évi
XXV. és 1928. évi XIV. te. a magyar egyetemek bármelyi
kére felvehető hallgatók létszámát korlátozza, a felvétel a
m. kir. Ferencz József-tudományegyetemre is csak az
egyetem illetékes karának előzetes engedélye alapján tör
ténhetik.
Az ez alapon történt felvétel az egyetemnek ugyan
azon a karán a hallgatónak egész tanulmányi idejére szól ;
a felvett hallgató a következő félévekben engedély nélkül
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íratkozhatik be. Ha azonban tanulmányait két félévnél
hosszabb időn át megszakítja, vagy távozási bizonyít
ványt vesz ki. beiratkozási engedélye megszűntnek tekin
tendő.
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 felvétel iránti folyamodványt 2 pengős okmány
bélyeggel ellátva, 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 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 1. félévre augusztus hó folyamán, a II. félévre de
cember hó 15-től 31-ig kell az illetékes kar dékáni hiva
talához (Szeged, egyetemi központi épület; a bölcsészeti
valamint a mathematikai és természettudományi kar:
Baross Qábor.-u. 2.) személyesen vagy posta útján be
nyújtani.
A folyamodványokról az egyetemi karok az l. félév
ben szeptember hó 8-ig, a II. félévben január hó 11-ig dön
tenek s a felvetteknek és az elutasitottaknak név
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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 beiratkozások az I. félévben szeptember 1-től 12-ig
bezárólag, a II. félévben január 7-től 18-ig bezárólag ta r
tanak.
Akik valamely elháríthatatlan akadály miatt a meg
szabott határidőn belül be nem iratkozhatnak, akadályoz
tatásukat hitelesen igazoló írásbeli kérésükre, melyet az I.
félévben szeptember 12-ig. a II. félévben január 18-ig tar
toznak benyújtani, az I. félévben szeptember 30-ig, a II.
félévben február 6-ig az illetékes kar Dékánjától a beirat
kozásra 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 quastura hirdető tábláján megnevezett alkalmazottjától be
szerezte, leckekönyvébe (6X9 cm. méretű) fényképét be
illeszti; kitölti a leckekönyvnek Nos Rector lap
ját, — a dátum üresen hagyásával, — továbbá ki
tölti a leckekönyvnek és a származási ívnek anyakönyvi
és a választott előadásokra vonatkozó rovatait, valamint
aláírja a tandíj és mellékdíjak befizetését igazoló ellen nyugtát. 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 származási ívét a dékáni hivatal lepecsételi s azt,
valamint leckekönyvének anyakönyvi lapját a Dékán láttamozza. Ezután már mint beiktatott egyetemi pol
gár okmányaival az egyetem quaesturájába megy,
ott a félévi tandíjat s az egyéb illetékeket lefizeti, illetőleg
tandíjmentességét, esetleg tandíjkedvezményét az erre
vonatkozó kari végzéssel igazolja; ezt a quaestura a
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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 bejegyzések mind a leckekönyvben, mind a szár
mazási lapon tisztán, gondosan és olvashatóan eszközlendők; törlés, átírás, vakarás és átragasztás 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 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
az illetékes dékáni hivatalnál történt láttaimozása után a
beiratkozás végett a quaestori hivatalba megy.
Az előadások az í. félévben szeptember 16-án, a //.
félévben január 23-án, illetve amennyiben ez a nap ünnep
nap, a következő hétköznapon kezdődnek.
A tanulmányi és fegyelmi követelmények felől rész
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letesen az egyetem Tanulmányi-, Fegyelmi- és Leckepénz Szabályzata tájékoztat.
E Szabályzat eigy példányát minden egyetemi pol
gár a beiktatás alkalmával a kari Dékántól díjmentesen
kézhez kapja; 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.
Vagyontalan1) köztisztviselők, 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 megál
Jegyzet. 0 A vagyontalanság igazolására nem elégséges a ha
tóságtól kiállított szegénységi bizonyítvány, hanem a tandíjkedvez
ményt kérő kérvényben felsorolandók mindazok az adatok és csa
ládi körülmények, amelyeknek ismerete a szegénység megítéléséhez
szükséges.
2) A menekültséget a szülők tartózkodási helyének közható
sága igazolja; az igazolásban benne kell lennie, hogy mikor és ml
okból jött át a család a határon (Önként, vagy kényszerítve?).
Nem tekinthető menekültnek: a) az a kiskorú, akinek szülei elszakí
tott területen laknak, hacsak ő maga nem személyére vonatkozó
kényszerből jött át s valamely ilyen okból volt kénytelen magyar
állampolgárságot szerezni; b) az, akinek szülei már több, mint két
éve jöttek át a határon, és magyar állampolgárságuk megújíttatott.
3) Tanulmányaikat azok végzik „szabályszerűen“, akik a vizs
gálatokat 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 beiratkozók a tisztviselő stb.
gyermekeknek engedélyezett kedvezményt csak akkor nyerhetik el,
ha az érettségi tárgyaknak több mint feléből legalább jó érdemjegyet
nyertek.

8

lapított rendes tandíj felének elengedését kérhetik az ille
tékes kartól.
Köztisztviselő gyermekek kedvezményes tandíjra
való jogcímüket a megfelelő vagyontalansági bizonyít
ványon 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.
Akik köztisztviselői tandíjkedvezményre és ezen kí
vül tandíjmentességre is igényt tartanak, mindkét folya
modványt 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-, orvostudo
mányi- 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. fél
évben augusztus 18—31, a II. félévben legkésőbb január 6;
a beiratkozási eljárásnál a tandíjmentességért folyamo
dókra vonatkozó rendelkezés az irányadó. A tandíjkedvez
mény elnyerésének különleges feltételleit lásd a tudomány
karokra vonatkozó különleges feltételeknél.
A) Rendes hallgatók tandíja.
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.*)
A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium 20.590/1934. IV. számú rendelete értelmében az egye
temre beiratkozó hallgatóktól az eddig fizetett díjakon
(tandíj, mellékdíjak, iktatási díj) felül az 1934/35. tanév
I. félévétől f e n n t a r t á s i p ó t d i j is szedendő. Ezen
*) Jegyzet: Iktatási illetéket csak az első Ízben irat kozák, vala
mint a más karból átlépők és az újra iktatandók fizetnek.
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pótdíi a szegedi m. kir. Ferencz József-Tudományegye
temnél félévenként 24 pengőben állapíttatott meg.
A pótdíjat azonban nem fizeti minden hallgató egyenlő
mértékben, hanem a tandíjmentessége arányában, vagyis
a teljes fizető a teljes pótdíjat, a háromnegyedes fizető a
pótdíj háromnegyed részét, a félfizető a pótdíj felét, az
egynegyedes fizető a pótdíj egynegyedét fizeti, míg az
egész tandíjmentes a pótdíi fizetése alól is mentes.
B) Rendkívüli hallgatók tandíja 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
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 cimén fizetnek 22.—
P-t.
A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, valamint
a mathematikai és természettudományi karra beiratkozó
Apponyi Kollégiumi tanárjelölt hallgatók fizetnek tandíj
címén 51 P -t; a vagyontalan köztisztviselőknek, valamint
a vagyontalan özvegyeknek és vagyontalan menekülteknek
gyermekei, úgyszintén a vagyontalan teljes árvák s a va
gyontalan menekültek, amennyiben jogcímüket a „ J e g yze t
rovatban foglaltaknak megfelelően igazolják, 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 hiteiltérdemlően igazolják és a bölcsészet-, nyelv-
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és 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.
A rendkívüli hallgatók, valamint az Apponyi Kollé
giumi tanárjelölt hallgatók és az egyetemre beiratkozó
állami pogári iskolai tanárképző főiskolai hallgatók által
fizetendő f e n n t a r t á s i p ó t d í j összegét a m. kir.
vallás és közoktatásügyi minisztérium külön rendeletben
fogja szabályozni, amelyről a tudománykarok az érdekelt
hallgatókat a rendelet megjelenése után kiadandó hirdet
ményben értesítik.

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.
2. Felmentés az egész, 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.
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1.
2.
3.
4.
5.

a hallgató neve;
születési éve és helye;
szüleinek neve;
szüleinek társadalmi állása;
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 bizonyít
ványa félremagyarázhatatlanul legyen kiállítva.
Nem vehető figyelembe pl. olyan bizonyítvány, mely
a szülők anyagi helyzetének elhallgatásával csak a hallgató
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
magasabb ösztöndíjat vagy segélyt élvezők sem egész, sem
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fél tandíjmentességet nem kaphatnak. Evégből a tandíjmen
tességért folyamodók nemcsak ösztöndíjukat, hanem bármi
egyéb közsegélyüket is kötelesek a tandíjmentesség el
vesztésének és fegyelmi büntetésnek terhe alatt a dékáni
hivatalban bejelenteni 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
közlik.
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
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 visszautasítandók.
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
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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 engedhétő. Olyan hallgatók, akik a kollokviumot
egyáltalában nem tudnak felmutatni, haladékot nem kap
hatnak.
10. Az egyik (tulajdonképen illetékes) tudomány
kartól nyert tandíjkedvezmény minden külön határozat
nélkül a többi tudmánykaron is érvényes.
B) A tandíjmentesség különleges követelményei.

A tandíjmentességnek az
lános feltételeit az egyetem
részéről s a maguk hallgatóira
határozmányokkal egészítették
a)

előzőkben ismertetett álta
tudománykarai a maguk
nézve az alábbi különleges
k i:

A jog- és államtudományi kar tandíjmentességi
szabályzata.

1.
§. Tandíjmentességben az általános szabályok
szerint megkívánt szegénység esetén és annak mértéke
szerint csak az részesülhet, aki az előző félévben a jogés államtudományi kar tanulmányi és vizsgarendjének 44.
§-ában meghatározott főkollégiumok mindegyikéből kiváló
(ernyedetlen vagy igen szorgalmas) szorgalmat tanúsított,
alapvizsgálatait a szabályszerű időben (a III., V. és VII.
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félév előtt) ismétlésre vagy pótvizsgára utasítás nélkül le
tette és az előbb említett főkollégiumokból az alábbiakban
részletezett előmenetelt tanúsította.
A jog- és államtudományi tanulmányok első felében
a szorgalom és előmenetel megítélése tekintetében az érett
ségi bizonyítvány szolgál alapul.
Ha a folyamodó hitelesen igazolja, hogy az alapvizs
gálatnak szabályszerű időben letételét betegség vagy va
lamely más rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény
akadályozta, úgy az alapvizsgálat letételét követő félévre
a többi feltételek fennforgása esetén tandíjmentességben
részesíthető.
2. §. A jog- és államtudományi kar hallgatóinak tanul
mányaik első félévében jeles érettségi bizonyítvány alapján
egész, jó érettségi bizonyítvány alapján féltandíjmentesség
engedélyezhető.
A második félévben az előbbi bekezdés szerint meg
különböztetett érettségi bizonyítvány feltétele mellett
azoknak, akik az előző félévben az első alapvizsga mind a
két tárgyából jelesen kollokváltak, egész, akik legalább
jól kollokváltak, féltandíjmentesség engedélyezhető.
A többi félévekben azok, akik az előző alapvizsgála
tot egyhangúan tették le, egész tandíjmentességet kap
hatnak, ha a hallgatott s az 1. §-ban jelzett főkollégiumok
mindenikéből sikerrel kollokváltak, még pedig a feléből je
lesen; féltandíjmentességet, ha a főkollégiumokból ugyan
oly arányban legalább jól kollokváltak.
Szótöbbséggel letett alapvizsgálat esetén a féltandíj
kivételes méltánylást érdemlő esetekben és csak akkor
engedhető el, ha a folyamodó a kiváló szorgalmon kívül az
1. §-ban jelzett valamennyi főkollégiumból túlnyomóan (fe
lénél többől) jelesen 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.
A szemináriumokban tanúsított szorgalom és ott ki
fejtett munkásság megfelelően figyelembe veendő.
3. §. Szabályszerű időben kitüntetéssel letett alapvizsgálat esetén a megfelelő tandíjmentesség az alapvizs
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gálatot megelőző félévnek esetleg gyengébb kolokviumi
eredményei mellett is engedélyezhető.
Az alapvizsgálat eredménye az alapvizsgálatot kö
vető mind a két félévre irányadó.
4. §. Az első vagy 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 köteleis.
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.
7. §. A köztisztviselői kedvezmény elnyerésének fel
tétele az általános feltételeken kívül az, hogy a folyamodó
az alapvizsgákat a szabályszerű időben (a III., V. és VII.
félév előtt) ismétlésre, vagy pótvizsgára utasítás nélkül
letette, a megelőző félévben legalább két, az 1. §-ban jelzett
főkollégiumból sikerrel kollokvált és valamennyi főkollé
giumból szorgalmi jegye van.
Jegyzet: A jog és államtudományi .kar tanulmányi és vizsgarendjé
nek 44. §.-a: „Főkollégiumnak csak az a tárgy tekinthető, ame
lyet iheterikint 5 órában adnak elő.
Kivétel alá esnek ez alól:
a) A római jog, amely csak akkor számítható be főkol
légiumnak, ha heti 8 órában adatik elő;
b) a pénzügytan, a közigazgatási jog, a pénzügyi jog
és a statisztika, amelyekből 4—4,
c) a nemzetközi jog, amelyből 3 órás a főkollégium.“
Egyetemünkön a közigazgatási jog, a statisztika és a
nemzetközi jog is 5—5 órás főkollégiumban adatik elő.

b) A z orvostudományi kar tandíj mentességi szabályzata.

1.

§. Egész tandíjmentesség elnyeréséhez megkíván

ta tik :
Az I. orvosi szigorlat köteles részeinek szabályos
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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 taró hatállyal: különben félévenként jó kollokvium
három tárgyból, melyek közül kettőnek kötelezőnek kell
lennie.
Köztisztviselői tandíjkedvezményben azok a hallga
tók részesülhetnek, akik tanulmányaik szabályos végzé
sén kívül félévenként legalább egy főtárgyból kollokvál
nak és szorgalmi jegyeket tudnak felmutatni.
c) A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
tandíjmentességi szabályzata.

A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karon
a tandíjmentesség és a tandíjkedvezmény általános feltéte
lein kívül a következő szabályok érvényesek:
1. az első féléves rendes és rendkívüli egyetemi hall
gatók, a polgári iskolai tanárjelölt-hallgatók és az Apponyikollegisták csak akkor kaphatnak köztisztviselői vagy más
t a n d í j k e d v e z m é n y t , ha a felvétel alapjául szolgáló
érettségi vagy más bizonyítványukban a tantárgyak felénél
nagyobb részéből van legalább is jó (2) osztályzatuk.
2. Tanulmányi idejének II. félévétől kezdve tandíjmentességet az a rendes, közalkalmazotti tandíjkedvez
ményt pedig az a rendes vagy rendkívüli egyetemi hallgató
nyerhet, aki — ha tanárképző-intézeti tag — mindkét szak
tárgyából és esetleg azokon kívül filozófiából vagy peda
gógiából jeles (1) eredménnyel kollokvált s ezt eredeti
leckekönyvével igazolja.
3. Aki nem akar tanári vizsgálatot tenni és erről tan
díjmentességi kéréséhez nyilatkozatot csatol, e nyilatkoza
tában a II. félévtől kezdve tartozik megjelölni a bölcsészetdoktori szigorlatra fő- és melléktárgyakul választott szako
kat s ez esetben tandíjmentességet csakis akkor kérhet és
kaphat, ha főtárgyából és felváltva az egyik melléktárgy-
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ból jelesen (1) kollokvált s ezt eredeti leckekönyvével
igazolja.
4. Azokat az előadásokat (kollégiumokat), amelyek
ből a kollokvium a tandíjmentesség szempontjából beszá
mítható, a dékán a kari hirdető táblán minden félév elején
közhírré teszi.
Ezek közűi a 2. és 3. pont értelmében a kollokviumi
tárgyakat úgy kell kiválasztani, hogy a legalább két tanár
nál szerzett kollokviumok összesen legalább 6 és legfeljebb
9 heti órát tegyenek ki. A latin szakosok a görögből is vá
laszthatják a kollokviumi tárgyat.
A tandíjmentességi kollokvium az előadott anyagon
kívül kiterjed az előadó tanár részéről e célból kijelölt mű
vekre, forrásokra és tárgyalt irodalmi alkotásokra is.
Az eredményt három osztályzat fejezi ki: 1. jelesen
(rendkívüli eredmény esetén: kitűnően) kollokvált, 2. jól
kollokvált, 3. kollokvált.
5. A tandíjmentességi kollokviumra — az eredeti
leckekönyvvel — az I. félévben november 1-ig, a II. félév
ben március 1'5-ig kell jelentkezni a dékáni hivatalban. E
hivatal bocsátja díjmentesen a hallgatók rendelkezésére a
tandíjmentességi kollokviumi jelentkező-lapokat; ezeket a
jelentkező hallgató olvashatóan, pontosan kitölti és azon
nal beadja. A dékáni hivatal a jelentkezési lap szelvényét
eljuttatja az illetékes tanárokhoz, a leckekönyvben pedig
a kiválasztott előadásokat „Tdm. kollokvium“ jelzéssel
látja el.
A kollokviumok idejét az egyes tanárok tudatják a
hallgatósággal.
6. A Középiskolai Tanárképző Intézet tagjai az ötödik
félévre — amennyiben vagyoni viszonyaik ezt megokolják
— tandíjmentességet nyerhetnek pusztán alapvizsgálatuk
eredménye alapján, tehát külön kollokvium nélkül: még
pedig; teljes tandíjmentességet akkor, ha egyik szaktár
gyukból legalább dicséretes, a másikból legalább jó osz
tályzatot nyertek; féltandíjmentességet akkor, ha mindkét
szaktárgyukból legalább jó, illetőleg az egyikből dicsére
tes, a másikból elégséges eredménnyel tettek alapvizsgá
latot. Azok a tanárképző-intézeti tagok, akik az ötödik félév
előtt nem tették le az alapvizsgálatot, mindaddig nem
2
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nyerhetnek tandíjmentességet, amíg ezt a hiányt nem pó
tolják.
7. Eltekinthet a tanári kar az alapvizsgálat kimutatá
sának kötelezettségétől oly modern nyelvi szakos hallga
tóknál, akik negyedik félévüket külföldön hallgatták, vagy
olyanoknál, akik hitelt érdemlő módon igazolják, hogy a
negyedik és ötödik félév közti szünidőben valamely szak
tárgyuk nyelvének alaposabb elsajátítása végett legalább
két hónapot külföldön töltöttek.
8. A Bölcsészeti Kar határidőn túl érkező, hiányosan
felszerelt, vagy elutasítás esetén megismételt tandíjmentes
ségi vagy tandíjkedvezmény iránti kéréseket nem tárgyal,
ilyen kéréseket a dékáni hivatal el sem fogad.
9. Az Apponyi-kollegiumi hallgatók közalkalmazotti
tandíjkedvezményt ugyanazzal a feltétellel nyerhetnek,
mint a rendes és rendkívüli egyetemi hallgatók.
10. A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolának a Karra
folytatólagosan beiratkozó hallgatói, elsősorban a vagyon
talan köztisztviselőknek, valamiét a vagyontalan özve
gyeknek és vagyontalan menekülteknek gyermekei, úgy
szintén a vagyontalan teljes-árvák s a vagyontalan mene
kültek, másodsorban a teljesen szegénysorsúak, — ha ezt
hiteltérdemlőem igazolják, — köztisztviselői, illetőleg más
tandíjkedvezményt kérhetnek és nyerhetnek akkor, ha a
főiskolai igazgatóság részéről kijelölt tandíjmentességi kol
légiumokból, legalább heti 2—3 órából jelesen (l) kollok
válnak az egyetemi hallgatókra megszabott mérték sze
rint (L.: 4. és 5. pontot), illetőleg az V. félévre való beirat
kozáskor az alapvizsgálatnak jeles vagy jeles-jó ered
ménnyel való letételét igazolják.
1 1. Az előző pontokban foglalt követelményekkel szem
ben csak abban az esetben tehető engedmény, ha a hallga
tót igazolt vis maior (betegség, vagy más, őt közvetlenül
érintő lelki vagy anyagi csapás) akadályozta abban, hogy
tanulmányi feltételeknek megfelelhessen.
Jegyzet: Az első féléves rendes hallgatók tandíjmentessége elnye
résének feltételét lásd a 12. oldalon (5. pont 4. 'bekezdés).
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d) A mathematikai- és természettudományi kar
tandijmentességi szabályzata.
a) A tandíjmentesség 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 tel.
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 összes 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 megkívántatik.
3. Kari hallgatóknak jeles érettségi bizonyítvány alap
ján, gyógyszerészhallgatóknak jeles érettségi bizonyít
vány és kitűnő tirocinalie 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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tében 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 leütnie.
2. Az első év első felére a kedvezmény csakis akkor
adható meg. ha az érettségi bizonyítványban 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 főiskoláinak 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
szeretendők fel.
A tandíjkedvezmény ügyében hozott tanártestületi
végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
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4. Az előadások kiválasztásának
szempontjai.
A) Általános szempontok.

A hallgatni kívánt előadások kiválasztása a m. kir.
Ferencz József-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
kötelezők. Felmentésnek orvosi vizsgálat alapján van he
lye. Ugyanott „A modern honvédelem problémái" címen
hirdetett honvédelmi előadás az egyetem minden magyar
honos, rendes férfi hallgatójára két féléven át heti 2 órában
kötelező s a tanulmányi idő bármelyik évében hallgatható,
de mindkét félév ugyanabban a tanévben.
Hogy az egyes tudománvkarokba 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 félév)
kívántatik meg.
Ahhoz, hogy a félév a rendes tanulmányi időbe be
számítható legyen, legalább heti húsz óra hallgatásának
kimutatása szükséges, amely óraszámba azonban a testne
velési gyakorlatok és a honvédelmi előadások nem számít
hatók be.
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
ják 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.
a)
A jog- és államtudományi kar hallgatóinak a
következő tárgy beosztás ajánlható:
I. évfolyam: Bevezetés a jog-, illetve az államtudo
mányba; római jog; magvar 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
legújabbkori részéből kell vétetnie.
Jegyzet: 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 végbizonyítvány elnyerhetése szempontjá
ból ép úgy kötelező, akár a jog-, ill. államtudományi u. n. fő
kollégiumoké.

II. évfolyam: Magyar közjog; közgazdaságtan és
pénzügytan; jogbölcsészet; nemzetközi jog.
III. évfolyam: Magyar magánjog; részszerű magán
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jog (osztrák jog); anyagi büntetőjog; büntető perjog; pol
gári perjog.
IV.
évfolyam: Kereskedelmi- és váltójog; közigaz
gatási és pénzügyi jog; egyházjog; politika; statisztika.
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 aján
latos még hallgatni a bányajogot, az államszámviteltant, a tör
vényszéki orvostant, a törvényszéki lélek- és elmekórtant s a
közegészségtant. E tárgyak hallgatása legcélszerűbben a III.
és IV. évfolyam tanrendjébe illeszthető be.

b) Tanulmányi útmutató orvostanhallgatók részére.
Az Orvostudományi Kar 1934. évi március hó 21-én
tartott VII. rendes ülésén elhatározta, hogy a hallgatóság
túlterhelésének megakadályozása céljából megtiltja heti 50
órámái többnek felvételét. E határozatot megszegő hallga
tók leckekönyvét a Dékán nem fogja láttamozni. A jelzett
óraszámban a testnevelési gyakorlatok nem szerepelnek.
I. félév. Kötelező tárgyak: Természettan, bonctan,
bonctani- és szövettani gyakorlatok, vegytan, testnevelési
gyakorlatok.
Ajánlatos tárgy: Szövettan.
III. félév. Kötelező tárgyak: Élettan,.élettani gyakor
latok, tájbonctan, testnevelési gyakorlatok.
Ajánlatos tárgyak: Biológia, fejlődéstan, biochemia,
első segélynyújtás.
Hallgatható tárgyak: Tájbonctani gyakorlatok,
anthropologia, általános állattan, mikrotechnika, a központi
idegrendszer szerkezete (különös tekintettel a pályákra).
V. félév. Kötelező tárgyak: Általános kór- és gyógytan, kórbonctan, kórbonctani- és kórszövettani gyakorlatok
és bemutatások, gyógyszertan, testnevelési gyakorlatok.
Ajánlatos tárgyak: Kórtani gyakorlatok, belgyó
gyászati diagnosztika, gyógyszerrendelés, méregtan.
Hallgatható tárgyak: Kórbonctani diagnosztika,
elektrocardiographia, gyakorlati immunitástan, önálló vizs
gálódások az általános kór- és gyógytan köréből, vál. feje
zetek a belgyógyászat és kórbonctan köréből.
VII. félév. Kötelező tárgyak: Belgyógyászat, sebészet,
szülészet, testnevelési gyakorlatok.
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(E kötelező tárgyak vételén kívül a hallgatók a dél
utáni belgyógyászati beteglátogatásra is kötelesek eljárni).
Ajánlatos tárgyak: Idegkórtan, bőrgyógyászati propedeutika, gyermekgyógyászat, közegészségtan.
Hallgatható tárgyak: Ideggyógyászati diagnosztika,
lelkigyógymódok, a tüdőgümőkór kór- és gyógytana, a
gonorrhoea kór- és gyógytana, a csecsemőkori alkati és
anyagcserebetegségek.
IX. félév. Kötelező tárgyak: Belgyógyászat, sebészet,
sebészeti mütéttan, szemészet, belgyógyászati beteglátoga
tások, testnevelési gyakorlatok.
Ajánlatos tárgyak: Törvényszéki orvostan, törvényszékileg fontosabb mérgezések, társadalomegészségtan, or
vosi ethika.
Hallgatható tárgyak: Fogászat, fül-, orr-, gégészeti
diagnosztika, a trachoma kór- és gyógytana, diaetetika,
röntgenologia.
c)
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 bölcsészetdoktori 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.
Mindazon bölcsészetkari és mathem. és term. tud.
kari hallgatók, akik középiskolai tanári oklevelet óhajtanak
szerezni, tartoznak 4 éven át a kari beiratkozással párhu
zamosan és az 5-ik évben, mint gyakorló tanárjelöltek
minden tanév elején az egyetemmel kapcsolatos m. kir. kö
zépiskolai Tanárképzőintézetbe (Baross Gábor-u. 2. sz.,
II. em. 25—27. ajtó) is beiratkozni és ezen idő alatt az
egyes szakcsoportokra nézve minden félévben megállapí
tott tanárképzőintézeti előadásokon és gyakorlatokon részt
venni.
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A Tanárképzőintézetbe való beiratkozás az egyetemre
való felvétel után szeptember 10-től október 10-ig történik.
A minden tanév elején kötelező beiratkozás a tanév
mind a két félévére szól.
A beiratkozás alkalmával a II., III. és IV. évesek be
mutatják az egyetemre való felvételt igazodó leckekönyvet,
az I. évesek pedig a leckekönyvön kívül az érettségi bizo
nyítványt és tiszti orvosi bizonyítványt arról, hogy tanári
pályára alkalmasak s végül bemondják személyi adataikat
a törzskönyv számára.
Az ily módon való beiratkozás után bevezetik a tanár
képzőintézeti Jelentkezőkönyvbe az arra a félévre meg
állapított szakcsoportuknak megfelelő tanárképzőintézeti
előadásokat és gyakorlatokat s jóváhagyólag láttamoztat
ják ezeket az illetékes tanácstaggal.
Bővebb felvilágosítással szolgál a Tanárképzőintézet
hivatala (Baross Qábor-u. 2. sz., II. em. 25—27. ajtó).
I.
Általános követelmények, melyek minden szakos
tanárjelöltre kötelezők.
a) Az I. és II. évfolyamban:
1. Magyar irodalomtörténet, kapcsolatban a magyar
művelődés történetével, egy féléven át.
2. Pszichológia, egy féléven át.
3. Logika, egy féléven át.
4. Etika, egy féléven át.
5. Filozófia történet, egy féléven át.
b) A III. és IV. évfolyamban:
1. Az a) pontban felsorolt filozófiai tárgyak közül
azok, amelyeknek hallgatását alapvizsgálatra való
jelentkezéskor még nem igazolták.
2. Pedagógia (neveléstan és oktatástan) egy-egy fél
éven át (főkollégiumok).
3. Pedagógia története, egy féléven át (főkollégium).
c) A gyakorló évben:
1. Theoretikum, kettő féléven át.
2. Módszertan, egy féléven át.
3. Iskolaegészségtan, egy féléven át.
II. A különböző szakcsoportok tanárjelöltjei az álta
lános követelményeken (1. az I. pontot), továbbá szak
csoportjaik körébe vágó szakelőadásokon és ezek gyakor
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latain és végül a minden félévben megállapított kötelező
tanárképzőintézeti előadásokon és gyakorlatokon kívül
még a következő előadások hallgatását tartoznak igazolni,
még pedig A) alapvizsgálatra való jelentkezéskor (hallgatandók tehát az I. és II. évfolyamban):
1. Mennyiségtan-természettan szakosok: ábrázoló
geometriát és ált. kísérleti vegytant, kettő-kettő
* féléven át.
2. Természettan-vegytan szakosok: mathematikát,
kettő féléven át.
3. Történelem szakosok: ha teljes latin és görög
nyelvi középiskolai tanulmányokat nieím tudnak
igazolni: latin és görög nyelvi tanfolyamon vesz
nek részt négy-négy féléven át.
R) Szakvizsgálatra való jelentkezéskor (hallgatandók
tehát a III. és IV. évfolyamban):
1. Természetrajz-földrajz szakosok: ált. kísérleti ké
miát, kettő féléven át.
2. Latin szakosok, kik a latin filológiát nem a görög
gel csoportosítják: görög filológiai főkollégiumot,
kettő féléven át.
3. Latin, görög és német szakosok: indogermán össze
hasonlító nyelvészetet, egy féléven át.
4. Francia és olasz szakosok: összehasonlító román
(neolatin) nyelvtudományi és latin nyelvtörténeti
előadást, egy-egy féléven át.
5. Bölcsészet-, történelem és művészettörténetszako
sok : ógörög és római irodalmat, egy-egy féléven át.
6. Mathematikai- ábr. geometria szakosok: elméleti
természettant, kettő féléven át.
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 szak
professzoroktól kaphatnak felvilágosítást. A doktori dol
gozat kidolgozásának megkezdése előtt megkívánt elmé
leti és gyakorlati ismeretekre vonatkozólag a „Chémiai
Intézetek“ házi szabályzata szolgál úmiutatásul.
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d)

A gyógyszerészettanhallgatók tájékoztató tan.

rendje:
Első évesek részére az első félévben:
Általános chemia —
— — — — — —
Általános növénytan
— — — — — —
Növénytani mikroscopiumi gyakorlatok — —

heti 5 óra
99

Kísérleti természettan — — — — — —
Általános ásványtan
Ásványtan
— —
Általános állattan —
Alkalmazott állattan

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

99

Második félévben:
heti 5 óra
„15 ,

Általános és anorganikus chemia —
Bevezető vegytani gyakorlatok — —
Álalános növénytan — — — —
Növénytani mikroscopiumi gyakorlatok
Kísérleti természettan — — — —
Természetiani gyakorlatok — — —

„ 3

Másodévesek részére az első félévben:
Analytikai vegytan
— — — — — — heti 6 óra
„20 „
Analytikai vegytani gyakorlatok
— — —
Bevezetés a szénvegyületek chémiájába — —
Gyógyszerisimeret
— — — — — —
Közegészségtan —
— — — — — —
Közegészségtani és élelmiszer chémiai gya
korlatok — —
— — — — — —
Gyógyszerészet —
— — — — —
Gyógyszerészeti gyakorlatok — — — —

Ajánlatos:
Phytoehemiai gyakorlatok — — —
Gyógyszervizsgálat — — — —
Hazai gyógynövények
— — —

— heti 2 óra
2
2
99

99

99

99

Második félévben:
Gyógyszerészeti vegytan — — —
Gyógyszerészeti vegytani gyakorlatok

— heti 6 óra
—

„

20 „
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Bevezetés a szénvegyületek chémiájába
Gyógyszerismeret
— — — ■
—
Gyógyszerismereti gyakorlatok
—
Gyógyszerészet —
— — — —
Gyógyszerészeti gyakorlatok .— —

—
—
—
—
—

— heti 3 óra
— „ 2 „
—
„ 10 „
— „ 2 „
— „ 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 harhoz 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 kérniök kell a félévek beszámí
tását és az elővizsgálatok elismerését.

II.

EGYETEMI TANÁCS.
Rektor:
Dr. Kiss A lbert.
Prorektor:
Dr. S zéki T ibor.

Dékánok:
Dr. Iványi B éla, a jog- és államtudományi kar dé
kánja.
Dr. S zent-Q yörgyi Albert , az orvostudományi kar
dékánja.
Dr. F ógel József, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar dékánja.
Dr. Győrffy István , a mathamatikai és természettudományi kar dékánja.

Prodékánok:
Dr. H eller Erik, a jog- és államtudományi kar prodékánja.
Dr. V eress Elemér, az orvostudományi kar prodé
kánja.
Dr. S chmidt H enrik, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar prodékánja.
Dr. Kerékjártó B éla, a mathematikai és természettudományi kar prodékánja.
Tanácsjegyzö:
Dr. N yakas János, egyetemi tanácsos.

III.

TANRENDI RÉSZ.
1. Jog- és államtudományi kar.
1. Bevezetés a jogtudományba. (A jogi kultúra). 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—10-ig Dr. Kiss A lbert
ny. r. tanár, az I. számú tanteremben.
3. A római jog forrásai különös tekintettel a papyrologiára. Heti 1 óra. Előadja minden második szombaton
este 5— 7-ig Dr. S ztehló Zoltán magántanár, az I. 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 szombat kivé
telével hétköznapokon d. e. 9—10-ig Dr. P olner Ödön ny.
r. tanár, a II. számú tanteremben.
6. Közjogi gyakorlatok. Heti 1 óra. Tartja csütörtö
kön d. u. 4—5-ig ugyanaz a tanár, a IV. számú tanteremben.
Közgazdaságtan. — Statisztika.
7. Közgazdaságtan /. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől pén#
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tekig déli 12— 1-ig vitéz Dr. S urányi-U nger T ivadar ny. r.
tanár, a II. számú tanteremben.

8. Statisztika. Heti 4 óra. Előadja keddtől péntekig
d. e. 8—9-ig ugyanaz a tanár, ugyanott.
9. Válogatott fejezetek a gazdaságpolitika köréből.
Heti 1 óra. Tartja kedden d. u. 4—5-ig ugyanaz a tanár
a Közgazdasági Intézetben.
10. Statisztikai és gazdaságpolitikai szeminárium.
Heti 2 óra. Tartja kedden d. u. 5—7-ig ugyanaz a tanár,
ugyanott.
11. Mezőgazdasági termelés statisztikája. Heti 1 óra.
Előadja kéthetenként szombat d. e. 11— 1-ig Dr. S chneller
Károly m. tanár, a II. számú tanteremben.
Jogbölcselet. — Politika.
12. Jogbölcselet. (A jogtudomány elmélete. Jogszociologia). Heti 5 óra. Előadja hétfőtől péntekig d. e.
11—12-ig Dr. H orváth B arna ny. r. tanár, a II. számú
tanteremben.
13. Angol jogelmélet. (Szemináriumi előadás). Heti 1
óra. Tartja kedden d. u. 3—4-ig ugyanaz a tanár, ugyanott.
14. Jogelméleti Szeminárium (a tanár előzetes enge
délye alapján olyanok részére, akik jogbölcseletből már
colloquáltak és legalább egy világnyelvet beszélnek). Heti
1 óra. Tartja később meghatározandó időben és helyen
ugyanaz a tanár.
15. Politika. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől péntekig d. e.
10— 11-ig Dr. C sekey ISTVÁN ny. r. tanár, a IV. számú tan
teremben.
16. Államtudományi szeminárium. Heti 1 óra. Tartja
kéthetenkint szerdán d. u. 4—6-ig ugyanaz a tanár, a Jogés Államtudományi Intézet előadó termében.
Magánjog.
17. Magyar magánjog. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől
péntekig naponként d. e. 10—ll- ig Dr. M enyhárth Gás 
pár ny. r. tanár, a III. sz. tanteremben.
17/a. Magánjogi practicum. Heti 1 órában, tartja ké
sőbb meghatározandó helyen és időben ugyanaz a tanár.
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Kereskedelmi- és váltójog.
18. Kereskedelmi jog. Heti 5 óra. Előadja hétfőn d. e.
7—9~ig, keddtől csütörtökig d. e. 8—9-ig Dr. T úry S ándor
Kornél ny. r. tanár, a IV. számú tanteremben.
19. Kereskedelmi jogi praktikum. Heti 1 óra. Tartja
pénteken d. e. 8—9-ig ugyanaz a tanár, ugyanott.
20. Kényszeregyesség és kény szert elszámolás. Heti
1 óra. Előadja később meghatározandó időben Dr. Mesz lény A rtúr cimz. ny. rk. tanár, a IV. számú tanteremben.

21 . A tisztességtelen versenyről szóló jogszabályok.
Heti 1 óra. Előadja később meghatározandó időben ugyanaz
a tanár, ugyanott.
Büntetőjog.
22. Magyar büntetőjog. Heti 5 óra Előadja hétfőtől
péntekig d. e. 8—9-ig Dr. H eller Erik ny. r. tanár, a III.
számú tanteremben.
23. Magyar büntető törvénykezési jog. Heti 5 óra.
Előadja hétfőtől péntekig d. e. 9—10-ig ugyanaz a tanár,
ugyanott.
24. Katonai büntetőjog. Heti 2 óra. Előadja pénteken
d. u. 2—4-ig Dr. RÁcz B éla magántanár, a III. számú tan
teremben.
25. A bűnhalmazat tana. Heti 3 óra. Előadja szomba
ton d. u. 3—6-ig Dr. Zöldy M iklós magántanár, a III.
számú tanteremben.
25/a. Bevezetés a sajtójogba. Előadja kéthetenként
később meghatározandó időben és helyen Dr. B alás P.
Elemér magántanár.
Magyar polgári törvénykezési jog.
26. Magyar polgári perjog. Heti 5 óra. Előadja hétfő
től péntekig naponként d. e. 11— 12-ig Dr. Menyhárth
Gáspár , mint helyettes, a III. számú tanteremben.
Egyházjog.
27. Egyházi jog. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől péntekig
d. e. 9— 10-ig Dr. Iványi B éla ny. r. tanár, mint helyettes,
a IV. számú tanteremben.
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Magyar közigazgatási jog. — Magyar pénzügyi jog.
28. Közigazgatási jog. Heti 5 óra. Előadja hétfőtől
péntekig d. e. 11—12-ig Dr. Ereky István ny. r. tanár, a
IV. számú tanteremben.
29. Pénzügyi jog. Heti 4 óra. Előadja keddtől péntekig
déli 12— 1-ig ugyanaz a tanár, ugyanott.
30. Közigazgatási jogi szeminárium. Heti 1 óra. Tartja
kedden d. u. 6—7-ig ugyanaz a tanár, a Jog- és Államtudo
mányi Intézet előadó termében.
Nemzetközi jog.
31. 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 Államtudo
mányi Intézet előadó termében.
33. Nemzetközi bíráskodás. Heti 2 óra. Előadja csü
törtökön d. u. 3-^5-ig Dr. Geőcze B ertalan magántanár,
a II. számú tanteremben.
Segédtudományok.
34. Államszámviteltan. 1. rész. Heti 5 óra. Előadja ked
den d. u. 3—5-ig, csütörtökön d. u. 3—4-ig és pénteken d. u.
3—5-ig Dr. V inczi Károly egyetemi titkár, mint megbízott
előadó, a IV. számú tanteremben.
35. Törvényszéki orvostan (csak magasabb éves jog
hallgatók részére). Heti 2 óra. Előadja hétfőni és kedden
d. u. 5—6-ig a helyettesítéssel megbízandó tanár a bonctani
épület tantermében (Kossuth Lajos sugárút 40., földszint
jobbra II. ajtó).
36. Társadalomegészségtan. Heti 2 óra. Előadja csü
törtökön és pénteken d. u. 2—3-ig Dr. T omcsik József ny.
rk. tanár, a Közegészségtani Intézet tantermében.
37. Közigazgatási statisztika. Heti 2 óra. Előadja hét
főn d. u. 6—8-ig Dr. Illyefalvy I. L ajos, a szív. statisztikai
hivatal igazgatója, mint megbízott előadó, a IV. számú tan
teremben.
38. Válogatott fejezetek a közlekedés-politikából. Heti
3
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2 óra. Előadja csütörtökön d. u. 5—7-ig Dr. V eress G ábor
m. é, v. igazgató, megbízott előadó a IV. sz. tanteremben.
Előadást nem hirdettek: Dr. Almási Antal, Dr. Zehery
Lajos, cimz. ny. rk. tanárok, Dr. Réthey Ferenc, Dr. Biró
Balázs, Dr. báró Petrichevich-Horváth Emil, Dr. Papp An
tal, Dr. Kovrig Béla, ifj. Dr. Boér Elek magántanárok.
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-, nyelvés történettudományi kar tanrendje III. sz. a.) egy-egy féléven
át beiratkozni.
2. Az egyetem tanrendjében a Honvédelem és Testnelés
rovatban hirdetett testnevelési gyakorlatok (heti 2 óra) az
egyetem minden hallgatójára s minden félévben kötelezők.
Felmentésnek orvosi vizsgálat alapján van helye. Ugyanott
„A modern honvédelem problémái“ címen hirdetett honvédelmi
előadás, az egyetem minden magyar honos, rendes, férfi hallga
tójára két féléven át heti 2 órában kötelező s a tanulmányi idő
bármelyik évében hallgatható, de mindkét félév ugyanabban
a tanévben.

2. Orvostudományi kar.
Bevezető előadás I. éves orvostanhallgatók számára
a kari táblán hirdetendő időben. Dr. D itrói Gábor ny. r.
tanár, a szemészeti klinika tantermében.
Vegytan.
1. Általános kísérleti vegytan. Heti 5 óra. Hétfőtől
péntekig d. u. 4—5-ig. Dr. S zent-G yörgyi Albert ny. r.
tanár, az orvosvegytani intézet 'tantermében.
2. Biokémia. Heti 2 óra. Csütörtök d. u. 6—8-ig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
3. Biokémiai gyakorlatok. Haladottaknak. Heti 15 óra.
Három délután szabadon választva hétfő és szombat kö
zött 2—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
(Tantárgy felvétele előtt szaktanár tanácsa kiké
rendő).
Természettan.
4. Kísérleti természettan (I. rész: mechanika, hang
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tan, hőtan) orvostanhallgatók, tanárjelöltek és gyógysze
részhallgatók részére. Heti 5 óra. Szerdától péntekig d. e.
8—9-ig és szombaton d. e. 8— 10-ig. Dr. Frőhlich P ál ny.
r. tanár, a kísérleti fizikai intézet tantermében. (Templom
tér).
Bonctan.
5. Rendszeres bonctan. Heti 5 óra. Hétfőtől péntekig
d. e. 9— 10-ig. A megbízott előadó, a bonctani intézet tan
termében.
6. Szövettan. Heti 3 óra. Hétfőtől szerdáig d. e. 10—
11-ig. A megbízott előadó, ugyanott.
7. Bonctani és szövettani gyakorlatok. Heti 10 óra.
Hétfőtől péntekig d. e. 11— 1-ig. A megbízott előadó,
ugyanott.
8. Fejlődéstan. Heti 2 óra. Csütörtökön d. u. 3—5-ig.
A megbízott előadó, ugyanott.
9. Tájbonctani gyakorlatok. Heti 2 óra. Szombaton
d. e. 11—i-ig. a megbízott előadó, ugyanott.
10. Tájbonctan. Heti 2 óra. Kedden d. u. 3—5-ig.
Dr. G ellert Albert magántanár, ugyanott.
11. Anthropologia. Heti 2 óra. Szerda d. u. 3—5-ig.
Dr. G áspár János magántanár, ugyanott.
12. A központi idegrendszer szerkezete (különös te
kintettel a pályákra). Heti 2 óra. Hétfő d. u. 5—7-ig. Dr.
Miskolczy D ezső ny. rk. tanár az idegklinika tantermében.
Kálvária-tér.
Élettan.
13. Élettan. Heti 5 óra. Hétfőtől péntekig d. e. 9—10-ig.
Dr. V eress E lemér ny. r. tanár, az élettani intézet tan
termében.
14. Élettani gyakorlatok. Heti 10 óra. Hétfőtől pénte
kig d. e. 10— 12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
15. Válogatott fejezetek a biológiából. Heti 2 óra. Ké
sőbb meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Kórbonctan.
16. Kórbonctan. Heti 5 óra. Hétfőtől péntekig d. e.
11—12-ig. Dr. B aló József n,y. r. tanár, az anatómiai épü
let közös tantermében.
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17. Kórbonctani bemutatások. Heti 4 óra. Keddtől
péntekig d. e. 10— 11-ig. Ugyanaz a tanár, a kórbonctani
intézet bonctermében.
18. Kórszövettani bemutatások és gyakorlatok. Heti
5 óra. Hétfőtől péntekig d. e. 10— 11-ig (csoportbeosztás
sal). Ugyanaz a tanár, a kórbonctani intézet muzeurnhelyiségében.
19. Kórbonctani gyakorlatok. Heti 10 óra. Később
meghatározandó időben (csoportbeosztással). Ugyanaz a
tanár, a kórbonctani intézet bonctermében.
20. Kórbonctani és kórszövettani diagnostica. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben. Dr. Kalló A ntal
magántanár, a kórboncani intézet muzeum-helyiségében.
Kórtan.
21. Általános kór- és gyógy tan. Heti 5 óra. Hétfőtől
péntekig d. e. 8—9-ig. Dr. T omcsik József ny. rk. tanár,
az általános kór- és gyógy tani intézet előadótermében.
22. Általános kór- és gyógytani .gyakorlatok. Heti 5
óra. Hétfőtől péntekig d. e. 9—40-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
23. önálló vizsgálódások az általános kór- és gyógytan köréből. Heti 5 óra. Hétfőtől péntekig később meghatá
rozandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
24. Gyakorlati immunitástan. Heti 2 óra. Szombat
d. e. 11—1-ig. Dr. Kanyó B éla magántanár, ugyanott.
Gyógyszertan. — Gyógyszerismeret.
25. Gyógyszertan. Heti 5 óra. Keddtől péntekig d. u.
5— V47- ig. Dr. Issekutz B éla ny. r. tanár, a gyógyszertani

intézet tantermében,
26. Gyógyszerrendelés. Heti 2 óra. Hétfőn d. u. 4—
5-ig, szombaton d. e. 8—9-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
27. Gyógyszerismeret. Heti 5 óra. Hétfőtől péntekig
12—1-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
28. Gyógyszerismereti gyakorlatok gyógyszerészdok
torandusok részére. Heti 25 óra. Egész héten át a nap vi
lágos óráiban. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
29. Méregtan. Heti 2 óra. Hétfő d. u. 5—7-ig. Dr.
Jancsó Miklós magántanár, ugyanott.
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30. Hazai gyógynövények. Heti 2 óra. Szerdán d. u.
4 —6-ig. Dr. T ukats S ándor magántanár, a gyógyszer

tani intézet laboratóriumában.
Belgyógyászat.
31. Belgyógyászati diagnostica. Heti 5 óra. Hétfőn
d. u. 2—4-ig, kedden, csütörtökön, pénteken d. u. 2—3-ig.
Dr. P urjesz B éla ny. r. tanár, a belgyógyászati klinika
tantermében.
32. Electrocardiographia. Heti 1 óra. Pénteken d. u.
3—4-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
33. Belgyógyászat. Heti 7Va óra. Hétfőtől péntekig
d. e. V2 8—9-ig. Dr. R usznyák István ny. r. tanár, a bel
gyógyászati klinika tantermében.
34. Válogatott fejezetek a belgyógyászat és kórbonctan köréből. Heti 1 óra. Kedden d. u. V2 7—V2 8-ig. Dr.
R usznyák István és Dr. B aló József ny. r. tanárok, a bel
gyógyászati klinika tantermében.
35. Első segélynyújtás belgyógyászati esetekben. Heti
1 óra. Később meghatározandó időben. Dr. P urjesz B éla
ny. r. tanár, a belgyógyászati klinika tantermében.
36. A tüdőgümőkór kór- és gyógytana. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben. Dr. Kováts F erenc ma
gántanár, a városi tüdőbeteggondozó intézetben.

Sebészet.
37. Gyakorlati sebészet. Heti 7 V2 óra. Hétfőtől pénte
kig d. e. 9—V2 11-ig. Dr. Vidakovits Kamill ny. r. tanár,
a sebészeti klinika tantermében.
38. Sebészeti műtéttan. Heti 5 óra. Hétfőn és szerdán
d. u. 6—V28-ig, pénteken 5—7-ig. Ugyanaz a tanár, az ana
tómiai intézetben.
39. Első segélynyújtás sebészeti esetekben. Heti 1
óra. Később meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár,
a sebészeti klinika tantermében.
40. Fül-, orr-, gégészet diagnosticája. Heti 2 óra. Ked
den d. u. 5 —7-ig. Dr. T reer József magántanár, a sebé
szeti klinika tantermében.
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Bőrgyógyászat.
41. Bőrgyógyászati propaedeutika. Heti 5 óra. Hétfő
től péntekig d. e. V2 11—V2 12-ig. Dr. P oór F erenc ny. r.
tanár, a bőrgyógyászati klinika tantermében.
42. A gonorrhoea kór- és gyógytana. Heti 2 óra.
Szerda d. u. 2—4-ig. Dr. H einer L ajos magántanár,
ugyanott.
Szülészet.
43. Szülészet, nőgyógyászat és szülészeti mütéttan.
Heti 7 V2 óra. Hétfőtől péntekig d. e. V2 12—1-ig. Dr.
B erecz János ny. r. tanár, a női klinika tantermében.
44. Diaetetika. Heti 2 óra. Péntek d. u. 2—4-ig. Dr.
M észáros Q ábor magántanár, a betegélelmezési osztály
ban (Tisza Lajos-körút 95. sz.).
45. Röntgenologia. Heti 2 óra. Később meghatáro
zandó időben. Dr. M olnár József magántanár, a női kli
nika tantermében.
Gyermekgyógyászat.
46. Gyermekgyógyászat. Heti 5 óra. Hétfőn, kedden
d. u. 5— 3L 7-ig, csütörtökön d. u. 4— V2 6-ig. Dr. Kramár
Jenő ny. rk. tanár, a gyermekgyógyászati klinika tanter

mében.
47. A csecsemőkori alkati és anyagcserebetegségek.
Heti 2 óra. Szombaton d. e. 10—12-ig. Dr. W altner Ká 
roly c. rk. tanár, ugyanott.
Elmekórtan.
48. Idegkórtan. Heti 3 óra. Szerdán d. u. 5—6-ig és
szombaton d. e. 8—10-ig. Dr. M iskolczy D ezső ny. rk.
tanár, az idegklinika tantermében (Kálvária-út 52. sz.).
49. Ideggyógyászati diagnosztika. Heti 2 óra. Péntek
d. u. 5—7-ig. Dr. S tief S ándor c. rk. tanár, ugyanott.
50. Lelki gyógymódok. Heti 2 óra. Később meghatá
rozandó időben. Dr. T okay László magántanár, ugyanott.
Szemészet.
51. Szemészet. Heti 7 V2 óra. Hétfőtől péntekig d. e.
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V2 11—12-ig. Dr. D itrói Gábor ny. r. tanár, a szemészeti
klinika tantermében
52. Orvosi ethika. Heti 1 óra. Később meghaíálrozandó
időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
53. A trachoma kór- és gyógytana. Heti 2 óra. Kedden
d. u. 2— 4-ig. Dr. F alta M arcell magántanár, ugyanott.
Közegészségtan.
54. Közegészségtan. Heti 3 óra. Hétfőn, kedden, szer
dán d. u. 3—4-ig. Dr. T omcsik József ny. rk. tanár, a közegészségtani intézet tantermében.
55. Közegészségtan gyógyszerészek részére. Heti 5
óra. Később meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.

56. Közegészségtani és élelmiszer chemiai gyakorla
tok. Heti 6 óra. Hétfőn és kedden d. u. 4—7-ig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
57. Közegészségtani gyakorlatok gyógyszerészdokto
randusok részére. Heti 24 óra. Később meghatározandó
időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
58. Társadalomegészségtan. Heti 2 óra. Csütörtökön,
pénteken d. u. 2—3-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Törvényszéki orvostan.
59. T örvény széki orvostan. Heti 3 óra. Hétfőtől szer
dáig d. e. 12— 1-ig. Dr. B aló József ny. r. tanár, az anató
miai épület tantermében.
60. Törvényszéki orvostani gyakorlatok. Heti 3 óra.
Később megállapítandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
61. Törvény székile g fontosabb mérgezések. Heti 2
óra. Csütörtökön és pénteken d. e. 12—1-ig. Ugyanaz a ta
nár, ugyanott.
Fogászat.
62. Gyakorlati fogászat. Heti 2 óra. Szerdán és pén
teken d. u. 3—4-ig. Dr. Göllner Lajos magántanár, a
stomatologiai intézet tantermében. (Fodor-utca 9. sz.).
63. Foghuzási gyakorlatok. Heti 6 óra. Később meg
állapítandó időben. Ugyanaz a tanár, a stomatologiai ren
delő intézetben. (Teleki-u. 12.)
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Gyógyszerészet.
64. Gyógyszerészet. Heti 2 óra. Szombat d. e. 8—
c . rk. tanár, a templomtéri C. épü
letben.
65. Gyógyszerészeti gyakorlatok. Heti 3 óra. Később
meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
66. Phytochemiai gyakorlatok. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
67. Gyógyszervizsgálat. Heti 2 óra. Szombat d. e.
10—12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
68. Gyógyszerészeti laboratóriumi gyakorlatok,
gyógyszerészdokáorandusok részére. Heti 25. óra. Később
meghatározandó időben. A gyógyszertani intézet chemiai
laboratóriumában, ugyanaz a tanár.
10-ig. Dr. D ávid Lajos

Segédtudományok.
69. Általános állattan. Heti 4 óra. Hétfőtől csütörtö
kig 12—1-ig. Dr. G éléi József ny. r. tanár, a természet-

tudományi előadóteremben. (Baross Gábor-utca 2. sz.).
70. Mikrotechnika. Heti 1 óra. Hétfőn d. u. 4—5-ig.
Ugyanaz a tanár, az állattam gyakorlóteremben.
71. Gázvédelem. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen. Megbízandó előadó.
Előadást nem hirdetnek: Dr. Burger Károly, Dr. Engel Rudolf, Dr. Géber János, Dr. Kuncz Ödön c. rk. taná
rok; Dr. Bach Imre, Dr. Berkesy László, Dr. Csinády Jenő,
Dr. Daday András, Dr. Gaál András, Dr. Genersich Antal,
Dr. Hanasiewicz Oszkár, Dr. Kovács Kálmán, Dr. Kovács
Ödön, Dr. Kühbacher Ferenc, Dr. Lukács József, Dr. Méhes
Gyula, Dr. Nyirő Gyula, Dr. Petrányi Győző, Dr. Rejtő
Kálmán, Dr. Szentkirályi Zsigmond, Dr. Tróján Emil, Dr.
vitéz Varga Lajos és Dr. Zacher Pál magántanárok.
Megjegyzés: Az egyetem tanredjében a Honvédelem és Testnevelés
rovatban hirdetett testnevelési gyakorlatok (heti 2 óra) az
egyetem minden hallgatójára s minden félévben kötelezek.
Felmentésnek orvosi vizsgálat alapján van helye. Ugyanott
„A modern honvédelem problémái“ címen hirdetett honvédelmi
előadás, az egyetem minden magyar honos, rendes, férfi hallga
tójára két féléven át heti 2 órában kötelező s a tanulmányi idő
bármelyik évében hallgatható, de mindkét félév ugyanabban
a tanévben.
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3. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar.
I. Bölcsészeti és neveléstudományi előadások.
1. Logika és ismerettan. Heti 4 óra. Hétfőn és kedden
d. u. 4—ő-ig. Dr. B artók György ny. r. tanár, a II. sz.
tanteremben.
2. A metaphysika problémája. Heti 1 óra. Szerdán
d. u. 5—6-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
3. Bevezetés Aquinói Szí. Tamás bölcseletébe. Heti 3
óra. Hétfőn, kedden d. u. 3—4-ig és csütörtökön d. e.
9— 10-ig. Dr. M ester János ny. r. tanár, a II. sz. tan
teremben.
4. Alapvető etika. Heti 2 óra. Szombaton d. e. 10—
12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
5. Filozófiai oktatás a középiskolában. (Tanárképzői
előadás, főleg gyakorlóéveseknek). Heti 1 óra. Szerdán
d- u- 4—5-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
6. A z új pythagoreus filozófia. Heti 1 óra. M agyary
Zoltánné Dr. T echert M argit magántanár. Később meg
állapítandó időben és helyen.
7. A nevelésen való elmélkeáés Herbert után. Heti 2
óra. Hétfőn és csütörtökön d. e. 8—9-ig. Dr. T ettamanti
B éla magántanár, a III. sz. tanteremben.
8. A gyermekkor lélektana. (Tanárképzői előadás
1—V. éveseknek). Heti 2 óra. Pénteken d. e. 9—II-ig. Dr.
V árkonyi H ildebrand ny. r. tanár, az I. sz. tanteremben.
9. Neveléslélektan. Heti 3 óra. Szerdán d. u. 6—8-ig
és hétfőn d. e. 12—1-ig. Ugyanaz a tanár, a földrajzi tan
teremben.
10. Lélektani gyakorlatok. Heti 2 óra. Kedden d. u.
6—8-ig. Ugyanaz a tanár, a Pedagógiai Lélektani Inté
zetben.
•
11. Az értelmiség szerkezeti és gyakorlati vizsgálata.
III. r. Heti 2 óra. Dr. B oda István -magántanár. Később
megállapítandó időben és helyen.
II. Nyelvészeti és irodalmi előadások.
12. A magyar magánhangzók története. Heti 4 óra.
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Hétiőn, kedden d. e. 8—9-ig és szerdán d. e. 7—9-ig. Dr.
Horger A ntal ny. r. tanár, a II. sz. tanteremben.
13. A birtokos személyragok. Heti 1 óra. Csütörtökön
d. e. 8—9-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
14. Magyar nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Pén
teken d. e. 8—9-ig. Ugyanaz a tanár, a Magyar Nyelvé
szeti Intézetben.
15. Finn nyelv. (Kezdőknek). Heti 2 óra. Szerdán d. e.
11—12-ig és csütörtökön d. e. 10—11-ig. Dr. Mészöly
Gedeon ny. r. tanár, a IV. sz. tanteremben.
16. Finnugor nyelvhasonlítás. (Folytatás). Heti 3 óra.
Kedden, szerdán d. e. 12— 1-ig és csütörtökön d. e. 9—10-ig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
17. Szeinináriutni gyakorlatok. (III. és IV. évesek
számára). Heti 1 óra. Kedden d. e. 11—12-ig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.
18. Középiskolai magyar nyelvtan tamásának mód
szere. (Tanárképzői előadás IV. és gyakorlóéves tanárjelöl
teknek). Heti 2 óra. Kedden és szerdán d. e. 10— 11-ig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
19. Arany János és kora. Heti 3 óra. Csütörtökön d. u.
6—7-ig és pénteken d. u. 5—7-ig Dr. SlK SÁNDOR ny. r.
tanár, az I. sz. tanteremben.
20. A magyar dráma története 1. Heti 2 óra. Kedden
d. u. 5—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
21. Arany-szeminárium. Heti 1 óra. Csütörtökön d. u.
5—6-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
22. A középiskolai magyar tanítás módszere. (Tanár
képzői előadás I—IV. éveseknek). Heti 2 óra. Szerdán d. u.
5—6-ig a földrajzi tanteremben és 6—7-ig a II. sz. tan
teremben.
23. A modern színpadi rendezés kialakulása és több
problémái. Heti 2 óra. Hétfőn d. u. V26—V2 8-ig. Dr. Ga 
lamb S ándor magántanár, a földrajzi tanteremben.
24. Lessing. Heti 2 óra. Hétfőn és kedden d. e. 9—
10-ig. Dr. S chmidt H enrik ny. r. tanár, a II. sz. tan
teremben.
25. Középfelnémet nyelvtan. Heti 3 óra. Hétfőn, ked
den d. e. 10— 11-ig és szerdán d. e. 9—10-ig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.

43

26. Fejezetek az indogermán összehasonlító nyelvtudomány történetéből. Heti 2 óra. Dr. S chmidt Henrik
ny. r. tanár, mint megbízott. Később megállapítandó időben
és helyen.
27. Indogermán nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra.
Ugyanaz a tanár. Később megállapítandó időben és helyen.
28. Francia nyelvtörténet. (Francia nyelven). Heti 4
óra. Csütörtökön, szombaton d. e. 12—1-ig, csütörtökön
és pénteken d. e. 11—12-ig. Dr. Zolnai B éla ny. r. tanár,
az I. sz. tanteremben.
29. Zola: Le roman expérimental. (Szövegmagyará
zat). Heti 1 óra. Pénteken d. e. 12—1-ig. Ugynaz a tanár,
ugyanott.
30. Tanárképző szemináriumi gyakorlatok. (I—IV.
éveseknek). Heti 2 óra. Szombaton d. e. 10—12-ig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.
31. A galliai latin népnyelv. Heti 1 óra. Minden máso
dik csütörtökön d. u. 6—8-ig. Dr. B árczi Géza magántanár,
a IV. sz. tanteremben.
32. Magyar hatások a román irodalomra, különös te
kintettel a budai egyetemi nyomda oláh vonatkozású mű
ködésére. Heti 2 óra. Dr. S ulica S zilárd megbízott előadó.
Később megállapítandó időben és helyen.
33. A román színház fejlődése. Heti 1 óra. Ugyanaz az
előadó. Később megállapítandó időben és helyen.
34. Román nyelvtan. Heti 2 óra. Ugyanaz az előadó.
Később megállapítandó időben és helyen.
35. A görög irodalom története. /. A homerosi éposz.
Heti 3 óra. Hétfőn d. e. 11—12-ig és kedden d. e. 11-—1-ig.
Dr. F örster A urél ny. r. tanár, a III. sz. tanteremben.
36. Görög mondattan. Heti 2 óra. Hétfőn d. u. 6—7-ig
és szerdán d. e. 10— 11-ig. Ugyanaz a.tanár, ugyanott.
37. Cicero levelei. Heti 3 óra. Hétfőn d. e. 10— 11-ig,
kedden d. u. 4—5-ig és szerdán d. e. 9—10-ig. Dr. F örster
Aurél ny. r. tanár, mint megbízott, a III. sz. tanteremben.
38. Terentius Phormiója. Heti 2 óra. Csütörtökön d. e.
11—1-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
39. A mythos a görög vallás és irodalom történetében.
Heti 2 óra. Dr. M arót Károly c. ny. rk. tanár. Később
megállapítandó időben és helyen.
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III. Történelmi, néprajzi és földrajzi előadások.
40. Újkori magyar történelem. Heti 4 óra. Hétfőn, ked
den, szerdán és pénteken d. u. 2—3-ig. Dr. Erdélyi L ászló
ny. r. tanár, a földrajzi tanteremben.
41. Középkori magyar történet. Heti. 2 óra. Hétfőn és
kedden d. u. 3—4-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
42. Műveléstörténeti gyakorlatok, oklevelek. Heti 2
óra. Szerdán d. u. 3—5-ig. Ugyanaz a tanár, a szeminá
riumban.
43. A magyarok hadművészete. Heti 1 óra. Hétfőn
d. u. 6—7-ig. Dr. Erdélyi Gyula magántanár, a IV. sz.
tanteremben.
44. Róma tartományai. Heti 3 óra. Szerdán d. e.
12—1-ig, csütörtökön és pénteken d. e. 8—9-ig. Dr. B uday
Á rpád ny. r. tanár, az Archaeologiai Intézet tantermében.
45. Eremtani gyakorlatok. Heti 2 óra. Kedden d. e.
10—12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
46. Régészeti bevezetés az ókori történelemhez. (Ta
nárképzői előadás I—II. éves történelem szakosoknak).
Heti 2 óra. Pénteken d. e. 9—11-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
47. A románízlés korabeli szobrászat és festészet.
Heti 3 óra. Hétfőn és szerdán d. e. 10—41-ig, csütörtökön
d. e. 9— 10-ig. Dr. B uday Árpád ny. r. tanár, mint megbí
zott, ugyanott.
48. Európa őskora (HL). Heti 2 óra. Később megálla
pítandó időben. Dr. B anner János c. ny. rk. tanár, az
Archaeologiai Intézet tantermében.
49. Régészeti gyakorlatok. Heti 2 óra. Később meg
állapítandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
50. Az izraeliták Kanáánban (folytatás). Heti 2 óra.
Kedden d. u. 2—4-ig. Dr. Kecskeméti Ármin magántanár,
a IV. sz. tanteremben.
51. Rendszeres ó-görög történelem. II. Heti 2 óra.
Hétfőn és kedden d. e. 12—1-ig. Dr. B uday Á rpád ny. r.
tanár, mint megbízott, az Archaeologiai Intézet tanter
mében.
52. Róma története a legrégibb időktől. Heti 2 óra.
Dr. M arót Károly c. ny. rk. tanár, mint megbízott. Ké
sőbb megállapítandó időben és helyen.
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53. Hazai díszes codexek (codices illuminati). Heti 2
óra. Kedden d. u. 5—7-ig. Dr. S zentiványi R óbert magán
tanár. az Archaeologiai Intézet tantermében.
54. A XIX. század történelme. Heti 4 óra. Hétfőn, ked
den, szerdán és csütörtökön d. e. 12—1-ig. Dr. F óoel Jó
zsef ny. r. tanár, a II. sz. tanteremben.
55. A XIX. század történetirodalma. (III—IV. éves
történelemszakosoknak). Heti 1 óra. Csütörtökön d. e. 10—
11-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
56. Az egyetemes történelem tanításának módszere.
(Tanárképzői előadás III. és IV. éves tanárjelölteknek).
Heti 2 óra. Szerdán d. u. 5— 7-ig. Ugyanaz a tanár, az egyet,
tört. szemináriumban.

57. Néprajzi vázlat az európai népekről. Heti 2 óra.
Dr. Cs. S ebestyén Károly magántanár. Később megállapí
tandó időben és helyen.
58. Szegedvidéki folklóré. Heti 2 óra. Dr. B álint S án 
dor magántanár. Később megállapítandó időben és helyen.
59. Bevezetés a földrajz tudományba. Heti 1 óra.
Kedden d. e. 9—10-ig. Dr. Kogutowicz Károly ny. r. ta
nár. a földrajzi tanteremben.
60. Földábrázolástan. Heti 2 óra. Kedden és szerdán
d. e. 8—9-ig. Ugyanaz a tanár, az I. sz. tanteremben.
61. Ausztrália és Oceania. Heti 2 óra. Hétfőn d. e.
8—10-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
62. Földrajzi műszer- és térképgyakorlatok. Heti 4
óra. Időhöz nem kötött, a rendes tanórák idején kívül.
Ugyanaz a tanár, a Földrajzi Intézetben, illetve a sza
badban.
63. Földrajzi gyakorlatok (kezdő és haladó természet
tudománykari hallgatók szálmára). Heti 2 óra. Kedden d. u.
4—6-ig. Ugyanaz a tanár, Földrajzi Intézetben.
64. Földrajzi gyakorlatok (I—II. éves bölcsészettudo
mánykari hallgatók számára). Heti 2 óra. Csütörtökön d. u.
2—4-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
65. Földrajzi gyakorlatok (III—IV. éves bölcsészet
tudománykari hallgatók számára). Heti 2 óra. Szombaton
d. e. 8— 10-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
66. Földgömb- és térképismeretek. (Tanárképzői elő
adás, kezdő és haladó természettudománykari hallgatók
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számára). Heti 2 óra. Kedden d. u. 6—8-ig. Ugyanaz a ta
nár, ugyanott.
67. Földgömb- és térképismeretek. (Tanárképzői elő
adás, I—II. éves bölcsészetkari hallgatók számára.) Heti
2 óra. Csütörtökön d. u. 4—6-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
68. Földgömb- és térképismeretek. (Tanárképzői elő
adás, III—IV. éves bölcsészetkari hallgatók számára). Heti
2 óra. Pénteken d. e. 11— 1-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Jegyzet: 1. A fölrajzi gyakorlatokra beiratkozott hallgatók féléven
ként 2 pengő laboratóriumi díjat fizetnek.
2. A „Földgömb- és térképismeretek“ című kollégiumokra
beiratkozott hallgatók, amennyiben nem lennének a földrajzi
gyakorlatokra beiratkozva, félévenként 6 pengő laboratóriumi
díjat fizetnek.
3. A befizetések a tanszék tanársegédének a kezéhez tör
ténnek.

69. Fizikai földrajz. Heti 2 óra. Szombaton d. e. 10—
12-ig. Dr. S chilling Qábor c. ny. rk. tanár, a földrajzi
tanteremben.
70. Magyarország kultúrgeografiai korszakai. Heti 2
óra. Pénteken d. e. 8— 10-ig. Dr. Eperjessy Kálmán ma
gántanár, a földrajzi tanteremben.
IV. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon
hirdetett magántanítói oktatások.
71. Elemi latin nyelvtan /.; Hang- és alaktan gyakor
latokkal. (Minden karbeli, latin érettségivel nem rendel
kező kezdők számára.) Heti 2 óra. Dr. M arót Károly c.
ny. rk. tanár, mint lektor. Később meghatározandó időben
és helyen.
72. Elemi latin nyelvtan II.: Mondattan gyakorlatok
kal. (Minden karbeli, latin érettségivel nem rendelkező
haladók számára.) Heti 2 óra. Ugyanaz a lektor. Később
megállapítandó időben és helyen.
73. Német nyelvgyakorlatok (kezdőknek). Heti 2 óra.
Pénteken d. u. 2—4-ig. S chneider F erenc lektor, a IV. sz.
tanteremben.
74. Német nyelvgyakorlatok (haladóknak). Szomba
ton d. e. 10—12-ig. Ugyanaz a lektor, ugyanott.
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75. Német stilisztikai gyakorlatok. A) csoport. Heti 2
óra. Hétfőn és kedden d. e. 11— 12-ig. Dr. Qrund H enrik
lektor, a II. sz. tanteremben.
76. Német stilisztikai gyakorlatok. B) csoport. Heti 2
óra. Hétfőn d. e. 12—1-ig a III. sz. tanteremben és kedden
d. e. 12— 1-ig a földrajzi tanteremben. Ugyanaz a lektor.
77. Német müveléstörténelmi olvasmányok. Heti 1
óra. Csütörtökön d. u. 3—4-ig. Ugyanaz a lektor, a III. sz.
tanteremben.
78. Francia nyelv kezdők számára (folytatólagosan;
tankönyv: Birkás francia nyelvkönyv, II. rész.) Heti 2 óra.
B iela M ária lektor. Később megállapítandó időben és
helyen.
79. Francia nyelv haladók számára. (Olvasókönyv:
A. Daudet, Contes). Heti 2 óra. Ugyanaz a lektor. Később
meghatározandó időben és helyen.
80. Francia fordítási és nyelvtani gyakorlatok (sza
kosok számára). Heti 2 óra. Ugyanaz a lektor. Később meg
állapítandó időben és helyen.
81. Explication de textes classiwes. Heti 2 óra. Pén
teken d. e. 10—11-ig és szombaton d. e. 9—10-ig. Qrenet
F. H enri lektor, a III. sz. tanteremben.
82. Explication de textes modernes. Heti 2 óra. Szer
dán d. e. 11—12-ig és szombaton d. e. 10— 11-ig. Ugyanaz
a lektor, a francia szemináriumban.
83. Correction de travaux en cours. Heti 1 óra. Szom
baton d. e. 8—9-ig. Ugyanaz a lektor, ugyanott.
84. Chateaubriand-olvasmány ok. (Francia szakos hall
gatók részére). Heti 1 óra. Dr. Kappel G yula lektor. Ké
sőbb megállapítandó időben és helyen.
85. Magyar regényírók fordítása franciára. Heti 1
óra. Ugyanaz a lektor. Később megállapítandó időben és
helyen.
86. Olasz nyelv kezdőknek (direkt módszer). Heti 2
óra. Pénteken d. u. 6—8-ig. Dr. Málly F erenc lektor, a
IV. sz. tanteremben.
87. Grammatica italiana. Esercizi di lettura a conver
sazione. Heti 2 óra. Hétfőn d. u. 6—7-ig a II. sz. tanterem
ben és szerdán d. u. 5—6-ig a IV. sz. tanteremben. Dr.
S tanghellini A rturo lektor.
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88. Lectura Dantis. Heti 1 óra. Kedden d. u. 5—6-ig.
Ugyanaz a lektor, a III. sz. tanteremben.
89. Lettura di novelle italiane dei secoli X IX 0 e X X 0.
Heti 1 óra. Csütörtökön d. e. 10—11-ig. Ugyanaz a lektor,
ugyanott.
90. Geográfia deU'ltalia. La Toscana e l'Umbria nei
loro monumenti. Heti 1 óra. Csütörtökön d. e. 9— 10-ig.
Ugyanez a lektor, ugyanott.
91. Angol nyelv. Heti 2 óra. Kurusa József lektor.
Később meghatározandó időben a Központi Egyetemen.
92. Angol nyelv kezdőknek. (III. félév). Heti 2 óra.
H etzel Géza, M. A. lektor. Később megállapítandó időben
és helyen.
93. Englisch Advanced. Somerset Maugham. Heti 1
óra. Szombaton d. e. 11— 12-ig. T homas Edith lektor, a
lektori szobában.

94. Intermediate Grammer e Syntax. Heti 1 óra.
Szombaton d. e. 10—Il-ig. Ugyanaz a lektor, a III. sz.
tanteremben.
95. Román nyelv (kezdőknek). Heti 2 óra. Hétfőn és
szerdán d. u. 2— 3-ig. Dr. V inczi Károly lektor, a Központi
Egyetem II. em. IV. sz. tantermében.
96. Román nyelv (haladóknak). Heti 1 óra. Szerdán
d. u. 3—4-ig. Ugyanaz a lektor, ugyanott.
Előadást nem hirdet: Baranyai Zoltán, Szakáll Zsigmond, Hille Alfréd, Csefkó Gyula, Olay Ferenc, Márton
Lajos magántanár.
Megyjegyzés: Az egyetem tanrendiében a Honvédelem és Testnevelés
rovatban hirdetett testnevelési gyakorlatok (heti 2 óra) az
egyetem minden hallgatójára s minden félévben kőtelezők.
Felmentésnek orvosi vizsgálat alapján van helye. Ugyanott
„A modern honvédelem problémái“ címen hirdetett honvédelmi
előadás, az egyetem minden magyar honos, rendes, férfi hallga
tójára két féléven át heti 2 órában kötelező s a tanulmányi idő
bármelyik évében hallgatható, de mindkét félév ugyanabban
a tanévben.

#
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4. Mathematíkaí és természet
tudományi kar.
Mathematika és geometria.
1. Differenciál- és integrálszámítás. (Kezdők részére).
Heti 3 óra. Szerdán d. e. 11—1-ig, csütörtökön déli 12—
I- ig. Dr. R iesz F rigyes ny. r. tanár, a Bolyai intézet I. sz.
tantermében.

2. Valós függvénytan. (Feltételezett előismeret: diffe
renciál és integrálszámítás). Heti 2 óra. Kedden d. e.
II— 1-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
3. Rejyetitorium és gyakorlatok a mathematikából.
(Kezdők részére. Tanárképző intézeti előadás). Heti 2 óra.
Csütörtökön d. u. 5—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
4. A Hilbert-féle térről. Heti 1 óra. Csütörtök d. e.
11— 12-ig. Ugyanaz a tanár, mint helyettes, ugyanott.
5. Analytikus geometria. (I. éves hallgatóknak). Heti
2 óra. Hétfőn és kedden d. e. 11—12-ig. Dr. Kerékjártó
B éla ny. r. tanár, a Bolyai intézet II. sz. tantermében.
6. Ábrázoló geometria. (I. és II. éves hallgatóknak.)
Heti 2 óra. Hétfőn és kedden d. e. 10—11-ig. Ugyanaz a ta
nár. ugyanott.
7. Differenciál-geometria. (Felsőbb éves hallgatók
nak.) Heti 2 óra. Szerdán d. e. 10—12-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
8. Geometriai gyakorlatok. (I. és II. éves hallgatók
nak, tanárképző intézeti előadás.) Heti 2 óra. Csütörtökön,
később meghatározandó órában. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
9. Csoportelméletről. Heti 1 óra. Csütörtök d. e. 10—
11-ig. Ugyanaz a tanár, mint helyettes, ugyanott.
10. Tanszcendens egész függvényekről. (III. és IV.
éves hallgatók részére.) Heti 2 óra. Szerdán és csütörtökön
déli 12— 1-ig. Dr. S zőkefalvi N agy Gyula c. ny. rk. tanár,
a Bolyai intézet II. sz. tantermében.
11. Bevezetés a mathematikai axiomatikába. (III. és
IV. éves hallgatók részére.) Heti 2 óra. Később megállapí
tandó időben. Dr. Kalmár L ászló magántanár, a Bolyai
intézet I..sz. tantermében.
4
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12. Bevezetés a számelméletbe. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár, minit megbízott
előadó, ugyanott.
13. Bevezetés az algebrába. (I. és II. éves hallgatók
nak.) Heti 2 óra. Kedden d. u. 3—5-ig. Dr. Lipka István
magántanár, mint megbízott előadó, a Bolyai intézet II. sz.
tantermében.
Természettan.
14. Kísérleti természettan. (I. éves tanárjelöltek, orvos
és gyógyszerészhallgatók részére.) I. rész: mechanika,
hangtan, hőtan. Heti 5 óra. Szerdától péntekig d. e. 8—9-ig,
szombaton d. e. 8—10-ig. Dr. F rőlich P ál ny. r. tanár,
a kísérleti fizikai intézet tantermében. (Fogadalmi templom
tér.)
15. Bevezetés az előadási kísérletezésbe. (III. éves
tanárképző intézeti tagok részére.) Heti 2 óra. Csütörtökön
d. u. 3—5-ig. Ugyanaz a tanár, a kísérleti fizikai intézet
laboratóriumában.
16. Laboratóriumi gyakorlatok.* (II. éves kari hallga
tók részére.) Heti 4 óra. Fizika-kémia szakosok számára
szerdán d. e. 9—1-ig, fizika-mathematika szakosok számára
szerdán d. u. 3—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
17. Laboratóriumi gyakorlatok.* (III. éves kari hallga
tók részére.) Heti 4 óra. Fizika-mathematika szakosok szá
mára hétfőn d. e. 9—1-ig, fizika-kémia szakosok számára
hétfőn d. u. 3—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
18. Haladottabbak foglalkozása* a kísérleti fizikai in
tézetben. (Olyanok részére, kik négy féléven át a labora
tóriumi gyakorlatokon sikerrel részt vettek.) Heti 10 óra.
Együttesen megállapítandó időben. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
19. Műhely gyakorlatok.* (E gyakorlatokra hallgatók
csak korlátolt számban vétetnek fel.) Heti 3 óra. Szomba
ton d. e. 10—1-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Jegyzet: *-gal jelzett laboratóriumok díja 6 P. Tandíjmentesség alap

ján a laboratóriumi díj alól felmentésnek helye nincs.

20. Fényelmélet. (III. és IV. éves hallgatók részére.)
Heti 3 óra. Kedden, szerdán, csütörtökön d. e. 9—10-ig.
Dr. B ay Z oltán ny. rk. tanár, az elméleti fizikai intézet
tantermében. (Fogadalmi templom-tér.)
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21. Mechanika. (II. éves hallsratók részére.) Heti 3
óra. Csütörtökön d. u. 3—5-ig. pénteken d. e. 9—10-ig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
22. Gyakorlatok és kiegészítések a mechanikához.
(Tanárképző intézeti előadás, II. éves hallgatók részére
kötelező.) Heti 2 óra. Szombaton d. e. 8—10-ig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.
23. Fizikai kollokvium. (A modern fizikai irodalom
diszkussziója haladottabb hallgatók részére.) Heti 2 óra.
Kedden d. u. 5—7-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
24. Mathematikai re petit oriutn. (Chemikus hallgatók
részére.) Heti 2 óra. Szombaton d. e. 10—12-ig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.
25. Válogatott fejezetek az elektron fizikájából. (II—
IV. éves math.-fiz. és fiz.-chemia szakos hallgatók részére.)
Heti 2 óra. Péntek d. u. 5— 7-ig. Dr. G yulai Zoltán c. ny.
rk. tanár, a kísérleti fizikai intézet tantermében. (Foga
dalmi templom-tér.)
Vegytan.
26. Általános chemia. (I. éves kari és gyógyszerészhallgatók részére. A III. és IV. éves természetrajz-földrajz
szakos tanárképző intézeti tagok részére ez évben köte
lező.) Heti 5 óra. Hétfőtől péntekig d. e. 9— 10-ig. Dr. Kiss
Á r p á d ny. r. tanár, a II. sz. vegytani intézet tantermében.
(Fogadalmi templom-tér.)
27. Physiko-chemia. (Felsőbb éves kari hallgatók ré
szére.) Heti 2 óra. Hétfőn d. e. 12—1-ig és csütörtökön d. e.
11—12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
28. Bevezetés az előadási kísérletezésbe. (III. vagy
IV. éves tanárképző intézeti tagok részére két féléven át
kötelező.) Heti 2 óra. Szerdán d. e. 10—12-ig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
29. Analytikai chemiai gyakorlatok. (II. éves kari
hallgatók részére.) Laboratóriumi díj 15 P. Heti 15 óra,
tanárképző intézeti tagok részére heti 10 óra. Ebből de
monstrálás miatt 8 óra kedden és pénteken d. u. 3—7-ig.
Ugyanaz a tanár, a II. sz. vegytani intézet laboratóriumá
ban. (Fogadalmi templom-tér.)
30. Chemiai gyakorlatok. (Doktoranduszok részére.)

Laboratóriumi díj 30 P. Heti 25 óra. Egész napon át.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
31. Physiko-chemiai gyakorlatok. (Felsőbb éves kari
hallgatók részére.) Laboratóriumi díj 5 P. Heti 6 óra. Ké
sőbb megállapítandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
32. Analytikai vegytan. (II. éves gyógyszerész-hall
gatók 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.)

33. Analytikai vegytani gyakorlatok. (II. éves gyógy
szerész-hallgatók részére.) Laboratóriumi díj 24 P, bizt.
4 P. Heti 20 óra. Hétfőtől péntekig bezárólag minden d. e.
10—12-ig, csütörtökön és pénteken d. u. 3—7-ig. Ugyanaz
a tanár, az I. sz. chemiai intézet I. emeleti nagy labora
tóriumában.
34. Bevezetés a szénvegyületek chemiájába. (II. éves
gyógvszerész és kari hallgatók részére.) Heti 4 óra. Hétfőn
és kedden d. e. 8—10-ig. Ugyanaz a tanár, az I. sz. chemiai
intézet tantermében.
35. Terpenek chemiája. (III. és IV. éves kari hallga
tók részére.) Heti 2 óra. Kedden és pénteken d. e. 12—1-ig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
36. Bevezetés az előadási kísérletezésbe. (III. vagy
IV. éves tanárképzői tagok részére.) Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
37. Vegytani gyakorlatok. (III. éves vegyészjelöltek
részére.) Laboratóriumi díj 20 P, biztosíték 10 P. Heti 20
óra. Csütörtökön és pénteken d. e. 8— 12-ig és d. u. 3—7-ig,
szombaton d. e. 8—42-ig. Ugyanaz a tanár, az I. sz. chemiai
intézet II. emeleti nagy laboratóriumában.
38. Vegytani gyakorlatok. (III. éves tanárjelölt tanár
képzői tagok részére.) Laboratóriumi díj 20, 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.
39. Vegytani gyakorlatok. (IV. éves vegyészjelöltek
részére.) Laboratóriumi díj 24 P, biztosíték 10 P. Heti 20
óra. Később meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
40. Bevezetés a vegytani búvárkodás módszereibe.
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(Doktori fokra készülők részére.) Laboratóriumi díj 30 P.
Heti 30 óra. Egész napon át. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
41. A z anyag szerkezete. (Felsőbb éves kari hallga
tók részére.) Heti 2 óra. Később megállapítandó időben.
Dr. N áray -S za bó István magántanár, az elméleti fizikai
intézet tantermében.
42. Szerves gyógyszerkészítmények chemiai techno
lógiája. (II. éves gyógyszerésztan hallgatók részére.) Heti
2 óra. Később megállapítandó időben. Dr. F öldi Z oltán
magántanár, az I. sz. vegytani intézet tantermében.
43. Gyógyszerészi chemiai analytika. I. rész. (II. éves
Syógyszerészhallgatók részére.) Heti 2 óra. Később meg
állapítandó időben. Dr. K őszegi D énes magántanár, az I.
sz. chemiai intézet tantermében.
Ásvány- és földtan.
44. Általános ásványtan. (A természetrajz-szakos kö
zépiskolai tanárjelöltek közül az I. és III. féléveseknek.)
Heti 4 óra. Hétfőn és kedden d. e. 10—12-ig. Dr. S zen t pé t e r y ZsiGMOND niy. r. tanár, a természettudományi elő
adó teremben. (Baross Qábor-utca 2. sz., I. emelet.)
45. Ásványtan gyógyszerészhallgatóknak. Heti 1 óra.
Hétfőn d. u. 3—4-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
46. Ásvány rendszertan III. (Tanárképzői előadás.)
Heti 2 óra. Pénteken d. e. 10—12-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
47. Ásványhatározó gyakorlatok. (Pyrognostika.)
(A természetrajz-szakos középiskolai tanárjelöltek közül
az V. és VII. féléveseknek.) Heti 2 óra. Szerdán d. u.
3—5-ig. Ugyanaz a tanár, az ásvány- és földtani intézet
ben. (Baross Qábor-utca 2. sz., I. emelet.)
48. Ásványtani gyakorlatok. (A természetrajz-szakos
középiskolai tanárjelöltek közül csakis a II. és IV. féléve
seknek.) Heti 4 óra. Szerdán és csütörtökön d. u. 3—5-ig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
49. Haladottabbak foglalkozása az ásvány- és föld
tani intézetben. (Az ásvány- és földtannal behatóbban fog
lalkozók részére.) Az indexbe 6 órának Írandó be. Egész
héten d. e. 3—12-ig, d. u. 3—6-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
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50. Ásvány- és földtani kirándulások. Külön meghatá
rozandó 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 adjunctusa
kezébe. A gyakorlati díj befizetése alól felmentés nincs; a biz
tosítéki díj a félév végén az esetleg okozott kár levonása után
visszafizettetik. Az ásvány- és földtani intézet e szakcsoport
tanulni vágyó hallgatói részére nyitva van -naponként 8—12-ig,
d. u. (vasár- és ünnepnap kivételével) 3—6-ig. Az intézet fel
szerelése csak az intézetben használható, onnan ki nem vihető.
A beiratkozott hallgatók az előadások megkezdése előtt (szept.
hó 15-ig) tartoznak indexeikkel együtt jelentkezni helyszámuk
megállapítása végett. A tanteremben és laboratóriumban csak
az foglalhat helyet, kinek helyszáma van.

51. Eruptivumok: 1. Mélységi kőzetek. (Főként III. és
IV. éves hallgatók részére.) Heti 2 óra. Hétfőn d. u. 5—7-ig.
Dr. vitéz L engyel E ndre magántanár, az ásvány- és föld
tani intézetben.
52. Általános földtan. (III—VIII. féléveseknek.) Heti 2
óra. Később meghatározandó időben. Dr. F erenczi I stván
magántanár, az ásvány- és földtani intézetben.
53. A magyar föld őslénytani jelentősége. (III—VIII.
féléves hallgatók részére.) Heti 3 óra. Később meghatáro
zandó időben. Dr. G aál István magántanár, az állatrend
szertani előadó teremben.
Biológia.
A) Állattan.
54. Általános állattan. (Állattypusok, I. féléveseknek.)
Heti 4 óra. Hétfőtől csütörtökig d. e. 12—1-ig. Dr. G éléi
J ózsef ny. r. tanár, a biológiai előadó teremben.
55. Mikrotechnika. Heti 1 óra. Hétfőn d. u. 4—5-ig.
Ugyanaz a tanár, az állattani dolgozóteremben.
56. Alkalmazott állattan. (Gyógyszerész-hallgatók
nak.) Heti 1 óra. Pénteken d. e. 12— 1-ig. Ugyanaz a tanár,
a biológiai előadó teremben.
57. Környezettan. (Kötelező a III. féléves tanárjelöl
teknek.) Heti 2 óra. Csütörtökön d. u. 5—7-ig. Ugyanaz a
tanár, az állattani dolgozó teremben.
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58. Állattypusok gyakorlat. (I. éves hallgatóknak.)
Heti 4 óra. Szombaton d. e. 9—1-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
59. Szövettani gyakorlatok. (II. éves hallgatóknak.)
Heti 4 óra. Szombaton d. e. 9—1-ig. Ugyanaz a tanár, a
szövettani dolgozó teremben.
60. Haladottabbak foglalkozása. Heti 10 óra. Minden
nap a nap világos óráiban. Ugyanaz a tanár, a doktoranduszok szobájában.
61. Állattani kirándulások. Később meghatározandó
időben és helyre. Ugyanaz a tanár.
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 pengőt befizetni, ha to
vábbra is használni akarja az intézet felszerelését.

62. Állatrendszertan. (III. és IV. éves hallgatók ré
szére.) Heti 3 óra. Szerdán d. e. 10—12-ig és csütörtökön
d. e. 10— 11-ig. Dr. F arkas B éla ny. r. tanár, az állatrend
szertani intézet előadó termében. (Baross Qábor-utca 2. sz.
földszint bal.)
63. Az állattan története. (Tanárképzői előadás. III.
és IV. éveseknek kötelező.) Heti 2 óra. Szerdán d. e. 12—
1-ig és szombaton d. e. 11—12-ig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
64. Állaimé ghatározó gyakorlatok. Heti 2 óra. Hétfőn
d. u. 3—5-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
65. Haladottabbak foglalkozása az állatrendszertani
intézetben. Heti 10 óra. Egész héten át vasálr- és ünnepnap
kivételével a nap világos óráiban. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
66. Állattani kirándulások. Később meghatározandó
időben. Ugyanaz a tanár, később megállapítandó helyre.
67. Uropygi, tartaridae és scorpionidae. (II—III. éves
tanárjelöltek és polg. isk. tanárképzősök részére.) Heti 2
óra. Később meghatározandó időben. Dr. K olosváry G á 
bo r magántanár, az állatrendszertani intézet tantermében.
B) Növénytan.
68. Általános növénytan. (I. Sejttan.) Heti 5 óra. Hét
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főtől péntekig bezárólag d. e. 7•—8-ig. Dr. Győrffy István
ny. r. tanár, a természettudományi előadó teneimben. (Ba
ross Qábor-utca 2. sz„ I. emelet.)
69. Növénytani microscopiumi gyakorlatok. (Tanár
jelöltek részére.) Heti 4 óra. Szerdán és csütörtökön d. e.
10—12-ig. Ugyanaz a tanár, az általános növénytani inté
zet laboratóriumában.
70. Növénytani microscopiumi gyakorlatok. (Gyógy
szerészhallgatók részére.) Heti 3 óra. Pénteken d. e. 9—
12-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
71. Haladottabbak foglalkozása a növénytani intézet
ben. Heti 10 óra. Az egész hét világos óráiban. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
72. Bevezetés a növények megismerése módszereibe.
(I.) (Tanárképzős minden rendű tagnak kötelező.) Heti 2
óra. Szombaton d. e. 7—9-ig. Ugyanaz a tanár, a termé
szettudományi előadó teremben. (Baross Gábor-utca 2. sz.
I. emelet.)
73. A növénytan tanításának methodikája. (III—V.
éves tanárképzős tagoknak.) Heti 1 óra. Pénteken d. e.
8—9-ig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
74. Növénytani kirándulások. Együttesen megállapí
tandó időben és helyre. Ugyanaz a tanár.
Jegyzet: A növénytani intézet helyiségeiben dolgozók mindegyike

jelentkezéskor laboratóriumi díj címén 6 pengőt, biztosítéki díj
címén 4 pengőt köteles az 1. tanársegédnek átadni. Az utóbbi
összeget az esetlegesen tett károk megtérítése után részben
vagy egészben félév végén mindenki visszakapja. Jelentkezés
alkalmával laboratóriumi házirendet kap mindenki, amelynek
betartása kötelező a növénytani laboratóriumban dolgozókra.

75. Algák physiologiája. I. Heti 1 óra. Kedden d. u.
3— 4-ig. Dr. Kol E rzsébet magántanár, az általános nö

vénytani intézet tantermében.
76. Rostos és olajos ipari növények (termesztése, ki
készítése és feldolgozása). Kéthetenkint 2 óra. Később
megállapítandó időben. Dr. C sókási Gyula kisérletügyi
igazgató, a közös természetrajzi előadó teremben.
Előadást nem hirdettek: Dr. Páter Béla, Dr. Bodnálr
János, Dr. Radó Tibor, Dr. Dudich Endre, Dr. Mátyás Jenő,
Dr. Varga Lajos, Dr. Rotarides Mihály magántariáirok.
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Megyjegyzés: Az egyetem tanrendjében a Honvédelem és Testnevelés
rovatban hirdetett testnevelési gyakorlatok (heti 2 óra) az
egyetem minden hallgatójára s minden félévben kőtelezők.
Felmentésnek orvosi vizsgálat alapján van helye. Ugyanott
„A modern honvédelem problémái“ címen hirdetett honvédelmi
előadás, az egyetem minden magyar honos, rendes, férfi hallga
tójára két féléven át heti 2 órában kötelező s a tanulmányi idő
bármelyik évében hallgatható, de mindkét félév ugyanabban
a tanévben.

1. Fogalmazási gyorsírás. Heti 3 óra. Később meg
állapítandó időben. Dr. B anner J ános c . ny. rk. tanár,
mint lektor, az Archaeologiai Intézet tantermében.
2. Gyorsírási gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meg
állapítandó időben. Ugyanaz a lektor, ugyanott.

6. Honvédelem és testnevelés.
1. A modern honvédelem problémái. Heti 4 óra. Elő
adják szerdán d. u. 3—5-ig és 5—7-ig B eregfy K ároly és
vitéz K ovács G yula , mint megbízott előadók, a Bölcsé
szettudományi Kar I. számú tantermében (auditórium
maximum).
Jegyzet: Az egyetem minden magyar honos, rendes férfi hallgatójára
két féléven át heti 2 órában kötelező s a tanulmányi idő bár
melyik évében hallgatható, de mindkét félév ugyanabban a tan
évben. 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 az előadó a félév végén kollok
viumot tart és annak eredményét a leckekönyvbe bevezeti.

2. Testnevelési gyakorlatok I. és II. éves férfi joghall
gatók részére. Heti 2 óra. Hétfőn délután 2—4-ig. K ovács
B una J ános egyetemi testnevelési szakelőadó, az egyetemi
testnevelési intézetben. (Kálvária-tér 5/b.).
3. Testnevelési gyakorlatok III. és IV. éves férfi jog
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hallgatók részére. Heti 2 óra. Hétfőn d. u. 4—6-ig. Ugyanaz
a szakelőadó, ugyanott.
4. Testnevelési gyakorlatok a volt katona hallgatók
részére. Heti 1 óra. Hétfőn délután 6—7-ig. Ugyanaz a
szakelőadó, ugyanott.
5. Testnevelési gyakorlatok (torna továbbképzés).
Heti 2 óra. Hétfőn délután 7—9-ig. Ugyanaz a szakelőadó,
a tanárképző főiskola gyakorló iskolájának tornatermében
(Boldogasszony s.-u. 8.)
6. Testnevelési gyakorlatok minden kari hallgató ré
szére. Heti 5 óra. Szerdán d. u. 7—9-ig és pénteken d. u.
6—9-ig. Ugyanaz a szakelőadó, ugyanott.
7. Testnevelési gyakorlatok I.. és II. éves orvos-, böl
csész-, mathematikai és tanárképzős férfihallgatók részére.
He'ti 2 óra. Szombaton d. u. 2—4-ig. Ugyanaz a szakelőadó,
az egyetemi testnevelési intézetben (Kálvária-tér 5/b.).
8. Testnevelési gyakorlatok III. és IV. éves orvos-,
bölcsész-, mathematikai és polgári iskolai tanárképzős
férfihallgatók részére. Heti 2 óra. Szombaton d. u. 4—6-ig.
Ugyanaz a szakelőadó, ugyanott.
9. Testnevelési gyakorlatok a volt katonahallgatók
részére. Heti 1 óra. Szombaton d. u. 6—7-ig. Ugyanaz a
szakelőadó, ugyanott.
10. Testnevelési gyakorlatok I. éves orvos-, bölcsész-,
mathematikai és polgári iskolai tanárképzős nőhallgatók
részére. Heti 2 óra. Szombaton d. u. 2—4-ig. Kovács B una
Jánosné sz. Ruda E rzsébet egyetemi testnevelési szak
előadó, a tanárképző főiskola gyakorló iskolájának torna
termében (Boldogasszony s.-u. 8.).
11. Testnevelési gyakorlatok II. éves orvos-, bölcsész-,
mathematikai- és polgári iskolai tanárképzős nőhallgatók
részére. Heti 2 óra. Szombaton d. u. 4—6-ig. Ugyanaz a
szakelőadó, ugyanott.
12. Testnevelési gyakorlatok III. és IV. éves orvos-,
bölcsész-, mathematikai- és polgári iskolai tanárképzős nő
hallgatók részére. Heti 1 óra. Szombaton d. u. 6—7-ig.
Ugyanaz a szakelőadó, ugyanott.
13. Testnevelési gyakorlatok (torna továbbképzés).
Heti 2 óra. Szombaton d. u. 7—9-ig. Ugyanaz a szakelőadó,
ugyanott.
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14. Testnevelési gyakorlatok minden kari hallgatónő
részére. Heti 4 óra. Kedden és csütörtökön d. u. 7—9-ig.
Ugyanaz a szakelőadó, ugyanott.
Jegyzet: A vidéken lakó hallgatók kötelesek a lakóhelyük székhelyén
lévő sport-, vagy leventeegyesületben sportolni és erről minden
félév lezárásakor egy, a testnevelési felügyelőség által is iga
zolt bizonyítványt leckekönyvükhöz mellékelni.
Felmentésekhez csak klinikai orvosi bizonyítványok ér
vényesek. Férfihallgatók részére félévenként orvosi vizsgálat.
Minden más felmentés iránti kérelem a testnevelési szak
előadó utján kérelmezendő.
A felmentések félévenként megújítandók.
Tornaöltözetről mindenki maga gondoskodik.

15. Tőrvívás férfiak részére. Heti 9 óra. Kedd, csü
törtök és péntek 18—21 óráig. Koós Kálmán vívómester
az egyetemi testnevelési intézetben (Kálvária-u. 5/b.).
Kardvívás kezdők részére. Heti 9 óra. Kedd, csütör
tök, péntek 18—21 óráig. Ugyanaz a vívómester, ugyanott.
Kardvívás haladók részére. Heti 9 óra. Kedd, csütör
tök, péntek. 18—21. óráig. Ugyanaz a vívómester, ugyanott.

7. Tanárképzőintézeti előadások.
Jegyzet: A tagok a választott tanárképzőintézeti előadások közül

azokat, amelyek az egyetemi tanrendnek „Bölcsészet-, nyelv- és
történettudományi kar“ és „Mathematikai és természettudo
mányi kar“ c. részében is fel vannak sorolva, az egyetemi lec
kekönyvbe is meg a tanárképzőintézeti jelentkezőkönyvbe is
beírják, de csak az egyetemi indexben íratják alá. Azokat a vá
lasztott tanárképzőintézeti előadásokat, amelyek az egyetemi
tanrendben nem szerepelnek, csak a tanárképzőintézeti jelent
kezőkönyvbe kell beírni és az előadótanárokkal a félév elején is
meg a félév végén is alá kell íratni.
Az 1934/35. tanév I. felében a Tanárképzőintézet igazgatótanácsának határozata folytán a következő előadások és gya
korlatok fognak tartatni.

Dr. B uday Á r p á d : Régészeti bevezetés az ókori tör
ténethez. Heti 2 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. Z olnai B é l a ; Tanárképzői francia gyakorlatok.
Heti 2 óra. Lásd'a Tanrendben.
Dr. M arót Károly : Latin stílusgyakorlatok. Heti 2
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óra. Később meghatározandó helyen és időben. I—IV. éve
seknek.
Dr. K o o uto w icz K á r o l y : Földgömb és térképisme
retek: hátrom csoportban, hetenként 2—2 óra. Lásd a Tan
rendben.
Dr. V árkonyi H il d e b r a n d : A gyermekkor lélektana.
Heti 2 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. M est e r J á n o s : Filozófiai oktatás a középiskolá
ban. Heti 1 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. M észöly G e d e o n : Középiskolai magyar nyelv
tan tanításának módszere. Heti 2 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. S ík S á n d o r : A középiskolai magyar tanítás mód
szere. Heti 2 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. F ó o el J ó z s e f : Az egyetemes történelem tanítá
sának módszere. Heti 2 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. T ettam anti B é l a : A modern nyelvek tanítálsának kérdései. Heti 2 óra. Később meghatározandó helyen
és időben. Gyakorlóéves tanárjelölteknek.
Dr. T ettam a n ti B é l a : Német nyelvi gyakorlatok.
Heti 2 óra. Később meghatározandó helyen és időben. I—II.
éves német szakos tanárjelölteknek.
Dr. T omcsik J ó z s e f : Iskolai egészségtan. Heti 1 óra.
A közegészségtani intézetben, később meghatározandó idő
ben. Gyakorlóéves tanárjelölteknek.
Dr. R évai J ó z s e f : Leíró görög nyelvtan. Heti 2 óra.
Később meghatározandó helyen és időben. (Érettségit pótló
tanfolyam; a latin tanfolyamot lásd a : „Bölcsészet-, nyelvés történettudományi karon hirdetett magántanítói oktatá
sok“ cím alatt.)
Dr. J uhász L á s z l ó : Középkori magyar történelmi
kútfők olvasása. Heti 2 óra. Kedden d. u. 3—4 és pénteken
d. e. 12— 1. I. és II. éves történelem szakos tanárjelölteknek.
Dr. B ay Z o l t á n : Gyakorlatok és kiegészítések a
mechanikához. Heti 2 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. F arkas B é l a : A z állattan története. Heti 2 óra.
Lásd a Tanrendben.
Dr. F rőhlich P á l : Bevezetés az előadási kísérle
tezésbe. Heti 2 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. G yőrffy Is t v á n : Bevezetés a növények meg
ismerése módszereibe. Heti 2 óra. Lásd a Tanrendben.
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Dr. G yőrffy I s t v á n : A növénytan tanításának
methodikája. Heti 1 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. K e r é k já r tó B é l a : Geometriai gyakorlatok. Heti
2 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. Kiss Á r p á d : Bevezetés az előadási kísérlete
zésbe. Heti 2 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. R iesz F r ig y e s : Repetitorium és gyakorlatok a
mathematikából. Heti 2 óra. Lálsd a Tanrendben.
Dr. S zéki T ib o r : Bevezetés az előadási kísérlete
zésbe. Heti 2 óra. Lásd a Tanrendben.
Dr. S z en pétery Z s ig m o n d : Ásványrendszertan. III.
Heti 2 óra. Lásd a Tanrendben.
Figyelmeztetés: A középiskolai tanári képesítés megszerzése ügyé
ben a jelölteket figyelmeztetjük az 1924. évi XXVII. t. c. határozmányaln kívül a választható szakcsoportokat, a vizsgálatra
bocsátás feltételeit és a vizsgálatok követelményeit tartalmazó
„Szabályzat a középiskolai tanárvizsgálat tárgyában“ című
kiadványra. Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi
niszternek 1932. évi 14.414/IV. számú rendeletével. Nyomatott
Budapesten a kir. magyar egyetemi nyomdában. Ajánlatos,
hogy minden jelölt már az egyetemi tanulmányai kezdetén
szerezze meg.

IV.

Összesített órarend a tanrendben hirdetett
előadásokról és gyakorlatokról.

D. e. 7 — 8
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Statisztika. Dr. SuráKereskedelmi jog. Dr.
Túry Sándor Kornél.
nyi-Unger Tivadar.
Magyar
büntetőjog.
Kereskedelmi jog. Dr.
Dr. Heller Erik.
Túry Sándor. Kornél.
Bevezetés a jogtudo
Magyar
büntetőjog.
mányba. Dr. Horváth Dr. Heller Erik.
Barna.
Római jog. Dr. Kiss
Albert.

Statisztika. Dr. Surdnyi-Unger Tivadar.
Kereskedelmi jog. DfTúry Sándor Kornél.
Magyar
büntetőjogDr. Heller Erik.
Római jog. Dr. Riss
Albert.

Belgyógyászat. Dr.
Belgyógyászat. Dr.
Belgyógyászat. Dr.
Rusznyák István.
Rusznyák István.
Rusznyák István.
Általános kór- és
Általános kór- és
Általános kór- és
gyógytan. Dr. Tomcsik gyógytan. Dr. Tomcsik gyógytan. Dr. Tomcsik
József.
József.
József.
Kísérleti természettan.
Dr. Frőhlich Pál.
•
A magyar magán
A nevelésen való el
mélkedés Herbert után. hangzók története.
Dr. Tettamanti Béla.
Dr. Horger Antal.
Földábrázolástan.
A magyar magán
Dr. Kogutowicz Károly.
hangzók története.
Dr. Horger Antal.
Ausztrália és Óceánia.
Dr. Kogutowicz Károly.

A magyar magán
hangzók története.
Dr. Horger Antal.
Földábrázolástan.
Dr. Kogutowicz Károly.

Csütörtök
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SS
•O

Jog- és
Orvostudoáliam tudo- mánykari
mánykari

(lls 8-tól.) Belgyógyá
(Va 8-tól.) Belgyógyá
szt. Dr. Rusznyák Ist szat. Dr. Rusznyák Ist
ván.
ván.

M ath, és
B ölcsészet'
term
észet
tudomány* j tudom ánykari
kari

Általános növénytan.
Bevezetés a növények
n Általános növénytan.
Dr. G yörffy István.
megismerése módszerei
Ur- Györffy István.
be. Dr. Györffy István.

|—I
P
1
P°

Bevezetés a növények •O
«■S.ö
N
megismerése módszerei nN No>a>
be (tanárképzői előadás). a 3.'&£
Dr. G yörffy István.
7*7 ©

^--

A nevelésen való el
mélkedés Herbert után.
Ur■ Tettamanti Béla.
r A birtokos személy
őrök. Dr. Horger Antal.
».Róma tartományai.
Ur' Buday Árpád.

Földrajzi gyakorlatok.
Magyar nyelvészeti
gyakorlatok. Dr. Horger Dr. Kogutowicz Károly.
Correction de travaux
Antal.
en cours. Grenet F.
Róma tartományai.
Henri.
Dr. Buday Árpád.
Magyarország kultúrgeografiai korszakai.
Dr. Eperjessy Kálmán.

D . e. 8 - 9

Gyógyszerrendelés.
Belgyógyászat. Dr.
Dr. Issekutz Béla.
Rusznyák István.
Idegkórtan. Dr. MisÁltalános kór- és
gvógytan. Dr. Tomcsik kolczy Dezső.
Kísérleti természettan.
József.
Kísérleti természettan. Dr. Frőhlich Pál.
Gyógyszerészet.
Dr. Frőhlich Pál.
Dr. Dávid Lajos.

Bölcsészettudománykari

Belgyógyászat. Dr.
Rusznyák István.
Általános kór- és
fo g y tá n . Dr. Tomcsik
József.
f. Kísérleti természettan.
Ur• Frőhlich Pál.

Orvostudomány
kari

Statisztika. Dr. Surányi-Unger Tivadar.
Magyar
büntetőjog.
Dr. Heller Erik.
Kereskedelmi jogi
practicum. Dr. Túry
Sándor Kornél.
Római jog. Dr. Kiss
Albert.

Jog- és államtudománykari

Statisztika. Dr. Surányi-Unger Tivadar.
r Kereskedelmi jog. Dr.
u?y Sándor Kornél.
Magyar
büntetőjog.
Heller Erik.
.Római jog Dr. Kiss
Albert.

o
1
oo
V
»
C
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Középiskolai
T anárképző
intézeti
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S z e r d a

Bevezetés a szénve
gyületek chemiájába (II.
éves gyógyszerészettan
és kari hallgatók részé
re). Dr. Széki Tibor.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.

Bevezetés a szénve
gyületek chemiájába (II.
éves gyógyszerészettan
és kari hallgatók részé
re). Dr. Széki Tibor.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.

Kísérleti természetté1^
(I. éves tanárjelöltek, °r'
vostan- ¡és gyógysz®'
részhallgatók részére/''
Dr. Frőhlich Pál.
Analytikai vegytan
(II. éves gyógyszerészettan hallgatók része'
re). Dr. Széki Tibor.
Haladottabbak foglé1'
kozása az ásvány és
földtani intézetben.
Szentpétery Zsigmond•

-

Jog- és államtudománykari

Bevezetés a jogtudo
mányba. Dr. Horváth
Barna.
Magyar közjog.
Dr. Polner Ödön.
Magyar büntető tör
vénykezési lóg. Dr.
Heller Erik.
Egyházi jog. Dr. ívdnyi Béla.

Római jog. Dr. Kiss
Albert.
Magyar közjog.
Dr. Polner Ödön.
Magyar büntető tör
vénykezési jog. Dr.
Heller Erik.
Egyházi jog. Dr. Iványi Béla.

Római jog. Dr. KisS
Albert.
Magyar közjog.
Dr Polner Ödön.
Magyar büntető töl"
vénykezési jog. Dr.
Heller Erik.
Egyházi jog. Dr. ívd'
nyi Béla.

Orvostudománykari

D . e. 9 — 10

__ '

Rendszeres bonctan.
A megbízott előadó.
Élettan. Dr. Veress
Elemér.
Általános kór- és
gyógytani gyakorlatok.
Dr. Tomcsik József.
Gyakorlati sebészet.
Dr. Vidakovits Kamill.

Rendszeres bonctan.
A megbízott előadó.
Élettan. Dr. Veress
Elemér.
Általános kór- és
gyógytani gyakorlatok.
Dr. Tomcsik József.
Gyakorlati sebészet.
Dr. Vidakovits Kamill.

Rendszeres bonctan. i
A megbízott előadó.
Élettan. Dr. Veress
Elemér.
Általános kór- és
gyógytani gyakorlatod
Dr. Tomcsik József.
Gyakorlati sebészet.
Dr. Vidakovits Kamim

i

S z o m b a t

, Kísérleti természettan
'y- éves tanárjelöltek, orostan- és gyógysze-.
fteszhallgatók részére).
Ur- Frőhlich Pál.
, Analytikai vegytan
,é-V'es gyógyszeré‘ettan hallgatók részéeK Ür. Széki Tibor.
( ,J eKytani gyakorlatok
; *• éves vegyészjelölrészére). Dr. Széki
‘ ibor.
, Haladottabbak foglal
tassa az ásvány és
^‘utani intézetben. Dr.
15zentpétery Zsigmond.

Kísérleti természettan
(I. éves tanárjelöltek, or
vostan- -»és gyógysze
részhallgatók részére).
Dr. Frőhlich Pál.
Növénytan tanításá
nak methódikája (tanár
képzői előadás). Dr.
G yőrffy István.
Analytikai vegytan
(II. éves gyógyszerészettan hallgatók részé
re). Dr. Széki Tibor.
Vegytani gyakorlatok
(III. éves vegyészjelöl
tek részére). Dr. Széki
Tibor.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Növénytan tanításá
nak methódikája. Dr.
G yőrffy István.

Bevezetés a növények
megismerése módsze
reibe (tanárképzői elő
adás). Dr. Győrffy István.
Kísérleti természettan
(I. éves tanárjelöltek, or
vostan- és gyógysze
részhallgatók .részére).
Dr. Frőhlich Pál.
Gyakorlatok és ki
egészítések a mechani
kához (tanárképzői elő
adás). Dr. Bay Zoltán.
Vegytani gyakorlatok
(III. éves vegyészjelöl
tek részére). Dr. Széki
Tibor.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Gyakorlatok és ki
egészítések a mechani
kához. Dr. Bay Zoltán.
Bevezetés a növények
megismerése módsze
reibe. Dr. G yőrffy István.

Római jog. Dr. Kiss
Albert.
v Magyar közjog.
Magyar közjog.
Ur- Polner Ödön.
Dr Polner Ödön.
Magyar büntető tör
Magyar büntető tör
vénykezési jog. Dr.
vénykezési jog. Dr.
I1eller Erik.
Heller Erik.
Egyházi jog. Dr. Ivá„ Egyházi jog. Dr. Ivánvi Béla.
nyi Béla.

Rendszeres bonctan.
Idegkórtan. Dr. MisA megbízott előadó.
kolczy Dezső.
Élettan. Dr. Veress
Kísérleti természetElemér.
tan. Dr. Frőhlich Pál.
Általános kór- és
Gyógyszerészet.
gyógytani gyakorlatok. Dr. Dávid Lajos.
Dr. Tomcsik József.
Gyakorlati sebészet.
Dr. Vidakovits Kamill.

Orvostudománykari

.Rendszeres bonctan.
A Megbízott előadó.
...Élettan. Dr. Veress
Aemér.
Általános kór- és
l^ógytani gyakorlatok.
Jr- Tomcsik József.
n Gyakorlati sebészet.
■ Vidakovits Kamill.

Jog- és államtudománykari

^Római jog. Dr. Kiss
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Lessing. Dr. Schmidt
Lessing. Dr. Schmidt
Középfelnémet nyel?'
Henrik.
Henrik.
tan. Dr. Schmidt Henri*'
Ausztrália és Óceánia.
Bevezetés a földrajz
Ciceró levelei. Dr.
Dr. Kogutowicz Károly. tudományba. Dr. Kogu Förster Aurél.
towicz Károly.
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Bevezetés a szénve
gyületek chemiájába (II.
éves gyógyszerészettan
és kari hallgatók részé
re). Dr. Széki Tibor.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Általános chemia (I.
éves gyógyszerész és
kari hallgatók részére,
a III. és IV. éves ter
mészetrajz-földrajz sza
kos tanárképzőintézeti
tagok részére ez évben
kötelező). Dr. Kiss Ár
pád.
Laboratóriumi gya
korlatok. Dr. Frőhlich
Pál.

|

Bevezetés a szénve
gyületed chemiájába (II.
éves gyógyszerészettan
és kari hallgatók részé
re). Dr. Széki Tibor.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Fényelmélet (III. és
IV. évesek számára).
Dr. Buy Zoltán.
Általános chemia (I.
éves gyógyszerész és
kari hallgatók részére,
a III. és IV. éves ter
mészetrajz-földrajz sza
kos tanárképzőintézeti
tagok részére ez évben
kötelező). Dr. Kiss Ár
pád.

Analytikai vegytan
(II. éves gyógyszerészettan hallgatók rész®'
re). Dr. Széki Tibor.
Haladottabbak fogla*'
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dy
Szentpétery ZsigmondFényelmélet (III.
IV. évesek számára).
Dr. Bay Zoltán.
.
Általános chemia (*■
éves gyógyszerész és
kari hallgatók részére,
a III. és IV. éves tef*
mészetrajz-földrajz sz3'
kos tanárképzőintézeti
tagok részére ez évbe1*
kötelező). Dr. Kiss Át'
pád.
Laboratóriumi gya
korlatok. Dr. Frőhlich
Pál.

Csü tö r tö k

P é n t e k

S z o m b a t

. Analytíkai vegytan
ui. éves gyógyszerérff^an hallgatók részéel- Dr. Széki Tibor.
(..’'egytani gyakorlatok
tói ' ^ves vegyészjelölrészére). Dr. Széki
1ibor.
k Haladottabbak foglal
tsása az ásvány és
;?lc*tani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
jy^ényelmélet (III. és
hV- évesek számára).
Ur-. Bay Zoltán.
. Általános chetnia (I.
v.Ves gyógyszerész és
ari hallgatók részére,
* III- és IV. éves terr észetrajz-földrajz sza?0s tanárképzőintézeti
,a.gok részére ez évben
^telező). Dr. Kiss Árnad.

Analytikai vegytan
(II. éves gyógyszerészettan hallgatók részé
re). Dr. Széki Tibor.
Vegytani gyakorlatok
(III. éves vegyészjelöl
tek részére). Dr. Széki
Tibor.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Mechanika (II. évesek
számára). Dr. Bay
Zoltán.
Általános chemia (I.
éves gyógyszerész és
kari hallgatók részére,
a III. és IV. éves ter
mészetrajz-földrajz sza
kos tanárképzőintézeti
tagok részére ez évben
kötelező). Dr. Kiss Á r
pád.
Növénytani mikroskopiumi gyakorlatok
(gyógyszerészhallgatók
részére). Dr. G yőrffy
István.

1

A gyermekkor lélek
Földrajzi gyakorlatok.
tana (tanárképzői elő Dr. Kogutowicz Károly.
Explication de textes
adás). Dr. Várkonyi
classiques. Grenet F.
Hildebrand.
Henri.
Régészeti bevezetés
az ókori történelemhez
(tanárképzői előadás).
Dr. Buday Árpád.
Magyarország kultúrgeografiai korszakai.
Dr. Eperiessy Kálmán.

G
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Bölcsészettudománykari

»Bevezetés Aquinói
Tamás bölcseletébe.
T Mester János.
nmi-jjgor nyelvha^pnlitás. Dr. Mészöly
Gedeon.
A románízlés korabeli
^obrászat és festészet.
r- Buday Árpád.
. Geográfia
dell’Italia.
J"a. Toscana e l’Umbria
loro monumenti. Dr.
1Qnghellini Arturo.

Előadások
és
gyakorlatok
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D. e. 9 — 10

Középiskolai T anárképzőintézeti

Régészeti bevezetés
Gyakorlatok és kiegé
az ókori történelemhez szítések a mechaniká
(I—II. éves történelem hoz. Dr. Bay Zoltán.
szakosoknak). Dr. Bu
day Árpád.
A gyermekkor lélek
tana. Dr. Várkonyi
Hildebrand.

Mathematika és természettudománykari

Kísérleti természettan
(I. éves tanárjelöltek,
orvostan- és gyógysze
résztanhallgatók részé
re). Dr. Frőhlich Pál.
Gyakorlatok és kiegé
szítések a mechaniká
hoz (tanárképzői elő
adás). Dr. Bay Zoltán.
Vegytani gyakorlatok
(III. éves vegyészielöltek részére). Dr. Széki
Tibor.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Állattypusok (gyakor
lat I. éves hallgatók
nak). Dr. Géléi József.
Szövettani gyakorla
tok (II. éves hallgatók
nak). Dr. Géléi József.
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Magyar alkotmány és
jogtörténet. Dr. Iványi
Béla.
Politika. Dr. Csekey
István.
Magyar magánjog.
Dr. Menyhárth Gáspár.
Nemzetközi jog.
Dr. Búza László.

Magyar alkotmány és
jogtörténet. Dr. Iványi
Béla.
Politika. Dr. Csekey
István.
Magyar magánjog.
Dr. Menyhárth Gáspár.
Nemzetközi jog.
Dr. Búza László.

Magyar alkotmány ^
jogtörténet. Dr. IvuM i
Béla.
Politika. Dr. Csekey
István.
Magyar magánjog.
Dr. Menyhárth Gáspdi'
Nemzetközi jog.
Dr. Búza László.

((Vs 11.-ig) Gyakor
lati sebészet, Dr. Vidakovits Kamill.
Szövettan. A meg
bízott előadó.
Kórszövettani bemu
tatások és gyakorlatok.
Dr. Baló József.
Élettani gyakorlatok.
Dr. Veress Elemér.
(Vs 11.-től) Bőrgyó
gyászati propedeutika.
Dr. Poór Ferenc.
(V2 11.-től) Szemé
szet. Dr. Ditrói Gábor.

((V2 11.-ig) Gyakor
lati sebészet. Dr. Viddkovits Kamill.
Szövettan. A meg
bízott előadó.
Kórbonctani bemuta
tások. Dr. Baló József.
Kórszövettani bemu
tatások és gyakorlatok.
Dr. Baló József.
Élettani gyakorlatok.
Dr. Veress Elemér.
(‘/a 11.-től) Bőrgyó
gyászati propedeutika.
Dr. Poór Ferenc.
(V2 11.-től) Szemé
szet. Dr. Ditrói Gábor.

((Va 11.-ig) Gyakor
lati sebészet. Dr. Vidd
kovits Kamill.
Szövettan. A meg- 1
bízott előadó.
Kórbonctani bemuta
tások. Dr. Baló Józseb
Kórszövettani bemu
tatások és gyakorlatokDr. Baló József.
Élettani gyakorlatokDr. Veress Elemér.
(Va 11.-től) Bőrgyó
gyászati” propedeutika.
Dr. Poór Ferenc.
(Va11.-től) Szemé
szet. Dr. Ditrói Gábor.

Középfelnémet nyelv
tan. Dr. Schmidt Henrik.
Cicero levelei. Dr.
Förster Aurél.
A románízlés korabeli
szobrászat és festészet.
Dr. Buday Árpád.

Középiskolai magyar
nyelvtan tanításának
módszere (tanárképzői
előadás). Dr. Mészöly
Gedeon.
Középfelnémet nyelv
tan. Dr. Schmidt Henrik.
Éremtani gyakorlatok.
Dr. Buday Árpád.

Középiskolai magyaf
nyelvtan tanításának ,
módszere (tanárképzői
előadás). Dr. Mészöly
Gedeon.
Görög mondattan.
Dr. Förster. Aurél.
,,
A románízlés korabe1
szobrászat és festészetDr. Buday Árpád.
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Jog- és államtudománykari

Magyar alkotmány és
in^í~Ryar alkotmány és
Béla rténet* Dr. Ivdnyi jogtörténet. Dr. Ivdnyi
Béla.
í . Politika. Dr. Csekey
Politika. Dr. Csekey
ls>van.
István.
Magyar magánjog.
Magyar magánjog.
• Menyhárth Gáspár. Dr. Menyhárth Gáspár.
Nemzetközi jog.
ft* .h étk ö zi jog.
r• Búza László.
Dr. Búza László.

Előadások
és
gyakorlatok
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j
Alapvető etika.
Dr. Mester János.
Tanárképző szeminá
riumi gyakorlatok.
Dr. Zolnai Béla.
Fizikai földrajz.
Dr. Schilling Gábor.
Német nyelvgyakor
latok (haladóknak).
Schneider Ferenc.
Explication de textes
modernes. Grenet F.
Henri.
Intermediate Grammer e Syntax. Thomas
Edith.

i

D. e. 10— 11

J > n nyelv. Dr. MéA gyermekkor lélek
*°Jy Gedeon.
tana (tanárképzői elő
- 7 .XIX. század törté- adás). Dr. Várkonyi
y ? s*rodalma. Dr. Fógel Hildebrand.
Régészeti bevezetés
i. Lettura di novelle ita- az ókori történelemhez
yanne dei secoli XIX» e (tanárképzői előadás).
. Dr. Stanghellini
Dr. Buday Árpád.
*rturo.
Explication de textes
classiques. Grenet F.
Henri.

Bölcsészettudománykari

Gyógyszervizsgálat.
Dr. Dávid Lajos.
A csecsemőkori alkati
és anyagcsere betegsé
gek. Dr. Waltner Ká
roly.

Orvostudománykari

((‘/a 11.-ig) Gyakor
lati sebészet Dr. Vidakovits Kamill.
Kórbonctani bemuta
tások. Dr. Baló József.
Kórszövettani bemu
tatások és gyakorlatok.
Dr. Baló József.
Élettani gyakorlatok.
Dr. Veress Elemér.
(Va 11.-től) Bőrgyó
gyászati propedeutika.
Dr. Poór Ferenc.
(‘/a 11.-tői) Szemé
szet. Dr. Ditrói Gábor.

i . / / 1/* 11.-ig) Qyakor.atl, sebészet. Dr. Vida*°Ws Kamill.
ti kórbonctani bemutaa?ok. Dr. Baló József.
.Kórszövettani bemu.“tasok és gyakorlatok,
'j. Baló József.
^Élettani gyakorlatok.
r- Veress Elemér.
11.-től) Börgyóí.yaszati propedeutika.
r- f ‘oór Ferenc.
' t'a 11.-től) Szemé2et- Dr. Ditrói Gábor.
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Haladottabbak foglalkozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery
Zsigmond.
Ábrázoló geometria
(I. és II. éves hallgatóknak). Dr. Kerékjártó
Béla.
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerészettan hallgatók részére). Dr. Széki
Tibor.
Általános ásványtan.
Dr. Szentpétery Zsigmond.
Laboratóriumi gyakorlatok. Dr. Fröhlicli
Pál.

Haladottabbak foglalkozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery
Zsigmond.
Ábrázoló geometria
(I. és II. éves hallgatóknak). Dr. Kerékjártó
Béla.
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerészettan hallgatók részére). Dr. Széki
Tibor.
Vegytani gyakorlatok
(III. éves tanárjelölt, tanárképzői tagok részére). Dr. Széki Tibor.
Általános ásványtan.
Dr. Szentpétery Zsigmond.

Haladottabbak foglalkozása az ásvány és
földtani intézetben. DrSzentpétery
Zsigmond.
Differenciál geometria.
Dr. Kerékjártó
Béla.
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerészettan hallgatók részére). Dr. Széki
Tibor.
Növénytani mikroskopiumi gyakorlatok (tanárjelöltek számára).
Dr. Győrffy István.
Bevezetés az előadási
kísérletezésbe (III. vagy
IV. éves tanárképző intézeti tagok részére).
Dr. Kiss Árpád.
Állatrendszertan (Illés IV. évesek részére).
Dr. Farkas Béla.
Laboratóriumi gyakorlatok. Dr. Frőhlich
Pál.

Középiskolai '¡magyar
nyelvtan tanításának
módszere. Dr. Mészöly
Gedeon.

Középiskolai \magyar
nyelvtan tanításának
módszere. Dr. Mészöly
Gedeon.
Bevezetés az előadási
kísérletezésbe (III. vagy
IV. éves tanárképző intézeti tagok részére).
Dr. Kiss Árpád.

Jogbölcselet. Dr. Horváth Barna.
Közigazgatási jog.
Dr. Ereky István.
Magyar polgári perjog. Dr. Menyhárdt
Gáspár.

Jogbölcselet. Dr. Horváth Barna.
Közigazgatási jog.
Dr. Ereky István.
Magyar polgári perjog. Dr. Menyhárdt
Gáspár.
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Jogbölcselet. Dr. Horváth Barna.
3
Közigazgatási jog.
5 <« Dr. Ereky István.
Js sí Magyar polgári perjog. Dr. Menyhárdt
«"S Gáspár.
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Középiskolai Tanárképzőintézeti

.
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”

Régészeti bevezetés
Tanárképző szeminá
az ókori történelemhez riumi gyakorlatok (I—
(I. és II. éves történelem IV. éveseknek). Dr. t o l 
nai Béla.
szakosoknak). Dr. Buday Árpád.
A gyermekkor lélek
tana. Dr. Vákonyi
Hildebrand. .
Ásványrendszertan.
Dr. Szentpétery Zsigmond.

D. e. 10—11

Dr. G yőrffy István.

_________

Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerészettan hall
gatók részére). Dr. Széki
Tibor.
Növénytani mikrosko
Diumi gyakorlatok (ta
nárjelöltek számára).

EJ9

Csoportelméletről.
Dr. Kerékjártó Béla.
Állatrendszertan (III.
fs IV. évesek részére).
Dr. Farkas Béla.

Vegytani gyakorlatok
(III. éves vegyészjelöl
tek részére). Dr. Széki
Tibor.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmondi.
Állattypusok (gya
korlat I. éves hallgatók
nak). ü r. Géléi József.
Szövettani gyakorla
tok (II. éves hallgatók
nak). Dr. Géléi József.
Mathematikai reper
tórium (chemikus hall
gatók részére). Dr. Bay
Zoltán.
Műhelygyakorlatok.
Dr. Frőhlich Pál.

HO)BpO>tBAa

Szentpétery Zsigmondi.

Vegytani gyakorlatok
(III. éves vegyészjelöl
tek részére). Dr. Széki
Tibor.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpéter.v Zsigmond.
Növénytani mikroskopiumi gyakorlatok
(gyógyszerész hallgatók
részére). Dr. Győrffy
István.
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerészettan hall
gatók részére). Dr. Széki
T ibor.
Ásványrendszertan
(tanárképzői előadás).
Dr. Szentpétery Zsigmond.

Szombat

Mathematikai és természettudománykari

, Vegytani gyakorlatok
UII. éves vegyészjelöl
tek részére), ür. Széki
Tibor.
, Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.

P é n te k

s?
nosypBsia

sütörtök

'
’

Magyar polgári perlog. Dr. Menyhárdt
Gáspár.

Mezőgazdasági ter
melés statisztikája (min
den második szomba
ton). Dr. Schneller
Károly.

D. e. 11 — 12

Közigazgatási jog.

Dr. Ereky István.

Jogbölcselet. Dr. Hor
váth Barna.
Közigazgatási jog.
Dr. Ereky István.
Magyar polgári per
jog. Dr. Menyhárdt
Gáspár.

Jog- és államtudománykari

Jogbölcselet. Dr. Hor
váth Barna.

és

Előadások

3w
O

gyakorlatok
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Élettani gyakorlatok.
Dr. Veress Elemér.
(V2 12-ig.) Bőrgyógyászati propedeutika.
Dr. Poór Ferenc.
Szemészet. Dr. Ditrói
Gábor.
Kórbonctan. Dr. Baló
József.
Bonctani és szövettani
gyakorlatok. A megbízott előadó.
(V2 12.-től) Szülészet,
nőgyógyászat és szülészeti műtéttan. Dr. Berecz János.

Élettani e-vakorlatok.
Dr. Veress Elemér.
O/2 12-ig.) Bőrgyógyászati propedeutika.
Dr. Poór Ferenc.
Szemészet. Dr. Ditrói
Gábor.
Kórbonctan. Dr. Baló
József
Bonctani és szövettani
gyakorlatok. A megbízott előadó.
(V2 12.-től) Szülészet,
nőgyógyászat és szülészeti műtéttan. Dr. Berecz János.

A görög irodalom története I. Dr. Förster
Aurél.
Német stilisztikai gyakorlatok. Dr. Grund
Henrik.

Szemináriumi gyakorÉinn nyelv. Dr. Mé'
latok. Dr. Mészöly Ge- szöly Gedeon.
deon.
Explication de textes
A görög irodalom tör- modernes Grenet F.
ténete I. Dr. Förster
Henri.
Aurél.
Éremtan! gyakorlatok.
Dr. Buday Árpád.
Német stilisztikai gyakorlatok. Dr. Grund
Henrik.
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Haladottabbak foglaljkozása az ásvány és
I földtani intézetben. Dr.
! Szentpétery Zsigmond.
| Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerészettan hall
gatók részére). Dr. Széki
Tibor.
Általános ásványtan.
Dr. Szentpétery Zsig
mond.
Analytikus geometria
(I. éves hallgatóknak).
Dr. Kerékiártó Béla.
Laboratóriumi gya
korlatok. Dr. Frőhlich
Pál.

Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerészettan hall
gatók részére). Dr. Széki
Tibor.
Vegytani gyakorlatok
(III. éves tanárjelölt, ta
nárképzői tagok részé
re). Dr. Széki Tibor.
Általános ásványtan.
Dr. Szentpétery Zsig
mond.
Analytikus geometria
(I. éves hallgatóknak).
Dr. Kerékiártó Béla.
Valós függvénytan.
Dr. Riesz Frigyes.
7.
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Élettani gyakorlatokDr. Veress Elemér.
(V2 12-ig.) Bőrgyógyászati propedeutika.
Dr. Poór Ferenc.
Szemészet. Dr. Ditrói
Gábor.
Kórbonctan. Dr. Baló
József.
Bonctani és szövettani
gyakorlatok. A megbízott előadó.
O/2 12.-től) Szülészet,
nőgyógyászat és szülészeti műtéttan. Dr. Berecz János.

Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr. \
Szentpétery Zsigmond. j
Differenciál geometria. [
Dr. Kerékiártó Béla.
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerészettan hall-,
gatók részére) Dr. Széki
Tibor.
;
Növénytani mikroskopiumi gyakorlatok (ta- :
nárjelöltek számára).
Dr. G yörffy István.
Bevezetés az előadási
kísérletezésbe (III. vagy
IV. éves tanárképző in
tézeti tagok részére).
Dr. Kiss Árpád.
Állatrendszertan (III.
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Szombat

n Élettani gyakorlatok.
Ur■ Veress Elemér.
2 12-ig.) Bőrgyó
gyászati propedeutika.
\Ur- Poór Ferenc.
| Szemészet. Dr. Ditrói
: Gábor.
Kórbonctan. Dr. Baló
József.
Bonctani és szövettani
gyakorlatok. A meg
bízóit előadó.
(lh 12.-től) Szülészet.
Nőgyógyászat és szülé
szeti műtéttan. Dr. Berecz János.

Élettani gyakorlatok.
Dr. Veress Elemér.
(Va 12-ig.) Bőrgyó
gyászati propedeutika.
Dr. Poór Ferenc.
Szemészet. Dr. Ditrói
Gábor.
Kórbonctan. Dr. Baló
József
Bonctani és szövettani
gyakorlatok. A meg
bízott előadó.
(x/2 12.-től) Szülészet,
nőgyógyászat és szülé
szeti műtéttan. Dr. Berecz János.

! Qyógyszervizsgálat.
Dr. Dávid Lajos.
A csecsemőkori alkati
és anyagcsere betegsé
gek. Dr. Waltner Ká
roly.
j Tájbonctani gyakor
latok. A megbízott elö1adó.
Gyakorlati immunitás
tan. Dr. Kanyó Béla.

2
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Orvostudománykari

Csütörtök

I
Francia nyelvtörténet.
Alapvető etika.
Dr. Mester János.
Dr. Zolnai Béla.
Földgömb és térképTanárképző szeminá
ismeretek (tanárképzői riumi gyakorlatok. Dr.
előadás). Dr. Koguto- Zolnai Béla.
Fizikai földrajz. Dr.
wicz Károly.
Schilling Gábor.
Német nyelvgyakor
latok (haladóknak).
Schneider Ferenc.
. Knglisch Advanced.
Somerset Maugham.
Thomas Edith.

Vegytani gyakorlatok
Ilii. éves vegyészjelöl
tek részére). Dr. Széki
Tibor.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond,
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
kyógyszerészettan hall
gatók részére). Dr. Széki
Tibor.
. Növénytani mikroskoDiumi gyakorlatok (ta
nárjelöltek számára).
ur. G yörffy István.
A Hilbert-féle térről.
Dr. Riesz Frigyes.
Physiko-chemia (fel-

Vegytani gyakorlatok j Vegytani gyakorlatok
(III. éves vegyészjelöl (III. éves vegyészjelöltek részére). Dr. Széki 1tek részére). Dr. Széki
j Tibor.
Tibor.
Haladottabbak foglal I Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr. földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmnod.
Szentpétery Zsigmond.
Növénytani mikroskoÁllattypusok (gyakor
piumi gyakorlatok
lat I. éves hallgatóknak).
(syógyszerész hallgatók Dr. Géléi József.
részére). Dr. Györffy
Szövettani gyakorla
István.
tok (II. éves hallgatók
Analytikai vegytani nak). Dr. Géléi József.
gyakorlatok (II. éves | Mathematikai reper
ííyógyszerészettan hall tórium (chemikus hall
gatók részére). Dr. Széki gatók részére). Dr. Bay
Tibor.
Zoltán.
Ásványrendszertan
Műhelygyakorlatok.
(tanárképzői előadás).
Dr. Frőhlich Pál.

ur. Zolnai Béla.
Terentius Phormiója.
[Dr. Förster Aurél.

Bölcsészettudománykari

! Francia nyelvtörténet.

I
Mathematikai és természettudománykari

7.
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Bölcsészetludománykari
Mathematikai és természettudománykari
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___
és IV. évesek részére)Dr. Farkas Béla.
Differenciál és inteff'
rál számítás (kezdők ré'
szére). Dr. Riesz Fngyes.
L ubontorium i gyakorlatod.
Dr. F r ő h li c h P á l .
_

Bevezetés az előadási
kísérletezésbe (III. vagy
IV. éves tanárkéozö in'
tézeti tagok részére).
Dr. Kiss Árpád.
Közgazdaságtan I.
vitéz Dr. SurányiUnger Tivadar.

Közgazdaságtan I.
vitéz Dr. SurányiUnger Tivadar.
Pénzügyi jog. Dr.

E reky

Közgazdaságtan I.
vitéz Dr. SurányiUnger Tivadar.
Pénzügyi jog. D r.

E reky

Is tv á n .

Is tv á n .

Bonctani és szövet
tani gyakorlatok. A
megbízott előadó.
Gyógyszerismeret.
Dr. Issekutz Béla.
Törvényszéki orvos
tan. Dr. Baló József.
Általános állattan.
Dr. Géléi József.

Bonctani és szövet
tani gyakorlatok. A
megbízott előadó.
Gyógyszerismeret.
Dr. Issekutz Béla.
Törvényszéki orvos
tan. Dr. Baló József.
Általános állattan.
Dr. Géléi József.

Neveléslélektan. Dr.
Várkonyi Hilebrand.
Rendszeres ó-görög
történelem II. Dr. Buday
Árpád.
A XIX. század törté
nelme. Dr. Fógel József.
Német stilisztikai gya
korlatok. Dr. Grund
Henrik.

Finn-ugor nyelvhasonlí
tás. Dr. Mészöly Gedeon.
A görög irodalom tör
ténete I. Dr. Förster
Aurél.
Rendszeres ó-görög
történelem II. Dr. Buday
Árpád.
A XIX. század törté
nelme. Dr. Fógel József.
Német stilisztikai gya
korlatok. Dr. Grund
Henrik.

Finn-ugor nyelvha
sonlítás. Dr. Mészöly
Gedeon.
Róma tartományai.
Dr. Buday Árpád.
A XIX. század törté
nelme. Dr. Fógel József.

Physiko-chemia (fel
sőbb éves kari hallga
tók részére). Dr. Kiss
Árpád.
Általános állattan.
Dr. Géléi József.
Laboratóriumi gya
korlatok. Dr. Frőhlich
Pül.

Valós függvénytan.
Differenciál és integ
Dr. Reisz Frigyes.
rál számítás (kezdők .ré
szére). Dr. Riesz Fri
Terpenek cltemiája
(III. és IV. éves kari
gyes.
hallgatók részére). Dr.
Transzcendens egész
Széki Tibor.
függvényekről. Dr. Szökefalvi Nagy Gyula.
Általános állattan.
Dr. Géléi József.
Általános állattan.
Dr. Géléi József.
Az állattan története

Bonctani és szövet
tani gyakorlatok. A
megbízott előadó.
Gyógyszerismeret.
Dr. Issekutz Béla.
Törvényszéki orvos
tan. Dr. Baló József.
Általános állattan.
Dr. Géléi József.
Szülészét Dr.

li e r tc x J á n o s ,

Szülészét. Dr.

V.

B e re c z J á n o s .

Szülészet. Dr.

^

B e re c z J á n o s .

C s ü t ö r t ö k

P é n t e k

Pénzügyi jog.

D r. E re k y

Földgömb és térképismeretek. Dr. Kogutowicz Károly.
Ásványrendszertan.
Dr. Szentpétery Zsigmond.

Tanárképzői szeminá
riumi gyakorlatok (I—
IV. éveseknek). Dr. Zol
nai Béla.
A z állattan története.
Dr. Farkas Béla.

Közgazdaságtan I.
vitéz Dr. SurányiUnger Tivadar.

M ezőgazdasági termelés sta
tisztikája (minden második
szom baton.) D r . S c h n e lle r

Pé iziigyi jog.

D r. E rek y

K á r o ly .

Francia nyelvtörténet.
Dr. Zolnai Béla.
Terentius Phormiója.
Dr. Förster Aurél.
A XIX. század törté
nelme. Dr. Fógel József.

Francia nyelvtörténet.
Zola: Le roman expé
Dr. Zolnai Béla.
rimental. Dr. Zolnai
Béla.
Földgömb és térképismeretek (tanárképzői
előadás). Dr. Kogutowicz Károly.

Differenciál és integ
rál számítás (kezdők ré
szére). Dr. Riesz Fri
gyes.
Transzcendens egész
függvényekről. Dr. Sző
kefalvi Nagy Gyula.
Általános állattan.
Dr. Géléi József.

Terpenek chtemiája
(III és IV. éves kari
hallgatók részére). Dr.
Széki Tibor.
Alkalmazott állattan
(gyógyszerész hallgatók
részére). Dr. Géléi Jó
zsef.

Szülészet,

D r. B e rtc z J á n o s.

7.

Állattypusok (gyakor
lat I. éves hallgatóknak).
Dr. Géléi József.
Szövettani gyakorla
tok (II. éves hallgatók
nak). Dr. Géléi József.
Műhelygyakorlatok.
Dr. Fröhlich Pál.

p

D éli 12— 1

Tájbonctani gyakorla
Bonctani és szövet
tok. A megbízott elő
tani gyakorlatok. A
adó.
megbízott előadó.
Gyakorlati immuníGy ógy sze rismeret.
tástan. D. Kanyó Béla.
Dr. Issekutz Béla.
Törvényszékileg fon
tosabb mérgezések. Dr.
Baló József.
Szülészet. Dr. Berecz
János.

Mathematikai és termé
szettudománykari

Bonctani és szövet
tani gyakorlatok. A
megbízott előadó.
Gyógyszerismeret.
Dr. ¡ssekutz Béla.
Általános állattan.
Dr. (Jelei József.
Törvényszékileg fon
tosabb mérgezések. Dr.
Daló József.

Bölcsészettudománykari

Is tv á n .

O

Orvostudománykari

I s tv á n .

C3
O

11 — 12

Közgazdaságtan I.
vitéz Dr. SurányiDnger Tivadar.

Az állattan története
(tanárképzői előadás).
Dr. Farkas Béla.

M athem atikai és Középiskolai T anár Jog- és
állam tudoterm észettudom ány
képzőintézeti
m ánykari
kari

söbb éves kari hallgatók Dr. Szentpétery Zsigőszére). Dr. Kiss Árpád. mond.

S zombat

Előadások
és
gyakorlatok
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(tanárképzői előadás,
III. és IV. éveseknek
kötelező). Dr. Farkas
Béla.

Laboratórium i gyakorlatod

D r . F r Ö h lic h P á l .

Középiskolai
T anárképző
intézeti

Az állattan története
(III. és IV. éveseknek
kötelező). Dr. Farkas
Béla.

Orvostudománykari
Bölcsészettudo
mánykari
Honvédelmi és testnevelési

D. u. 2 — 3

Jog- és államtudnmánykari

D éli 12— 1
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M ath, és termé Előadások
szettudom ányés
kari
gyakorlatok
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Belgyógytószati diagnostika. Dr. Purjesz
Béla.
Biokémiai gyakorla
tok (halladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.

Belgyógyászati diagnostika. Dr. Purjesz
Béla.
Trachoma kór- és
gyógytana. Dr. Falta
Marcel.
Biokémiai gyakorla
tok (haliadottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.

A gonorrhoea kór- és
gyógytana. Dr. Heinet
Lajos.
Biokémiai gyakorla-^
tok (halladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.

Üjkori magyar törté
nelem. Dr. Erdélyi
László.
Román nyelv (kez
dőknek). Dr. Vinczi Ká
roly.

Üjkori magyar törté
nelem. Dr. Erdélyi
László.
Az izraeliták Kanáánban. Dr. Kecskeméti Ár
min.

Üjkori magyar törté
nelem. Dr. Erdélyi
László.
Román nyelv (kez
dőknek). Dr. Vinczi Ká
roly.

Testnevelési gyakor
latok I. és II. éves jog
hallgatók részére. Ko
vács Buna János.
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Középiskolai
T anárképző
intézeti

Jog- és államtudománykari

Társadalom egészség
Társadalom egészség
tan. Dr. Tomcsik József. tan. Dr. Tomcsik József.
Katonai büntetőjog.
Dr. Rácz Béla.

Belgyógyászati diagnostika. Dr. Purjesz
Béla.
Társadalom egészség
tan. Dr. Tomcsik József.
Diaetetika. Dr. Mé
száros Gábor.
Biokémiai gyakorla
tok (haladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.

Biokémiai gyakorla
tok (haliadottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.

Bölcsészettudo
mánykari

Újkori magyar törté
Földrajzi gyakorlatok.
Dr. Kogutowicz Károly. nelem. Dr. Erdélyi
László.
Német nyelvgyakorlalatok (kezdőknek).
Schneider Ferenc.

Orvostudománykari

Belgyógyászati diaghostika. Dr. Purjesz
Béla.
Társadalom egészség
tan. Dr. Tomcsik József.
Biokémiai gyakorla
tok (haliadottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.

Honvédelmi és testnevelési

Testnevelési gyakor
latok I. és II. éves or
vos-, bölcsész-, math.
és természettudományikari és tanárképző fő
iskolai férfihallgatók ré
szére. Kovács Buna Já
nos.
Testnevelési gyakor
latok (I. éves nőhallga
tók részére). Kovács
Buna Jánosné.

D éli 12

Math. és term é
szettudom ánykari

Földgömb és térképismeretek. Dr. Koguto
wicz Károly.
Középkori magyar
történelmi kútfők olva
sása. Dr. Juhász László.
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Angol jogelmélet.
Dr. Horváth Barna.
Államszámviteltan.
Dr. Vinczi Károly.
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Belgyógyászati diagnostika. Dr. Purjesz
Béla.
Biokémiai gyakorla
tok (haladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Közegészségtan.
Dr. Tomcsik József.

Trachoma kór- és
gyógytana. Dr. Falta
Mar cél.
Biokémiai gyakorla
tok (halladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Közegészségtan.
Dr. Tomcsik József.
Tájbonctan. Dr. Gell ért Albert.

A gonorrhea kór- és
gyógytana. Dr. Heiner
Lajos.
Biokémiai gvakorla-_
tok (haliadottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Közegészségtan.
Dr. Tomcsik József.
Gyakorlati fogászat.
Dr. Göllner Lajos.
Anthropologia. Dr.
Gáspár János.

Bevezetés Aquinói
Szt. Tamás bölcseletébe.
Dr. Mester János.
Középkori magyar
történet. Dr. Erdélyi
László.

Bevezetés Aquinói
Szt. Tamás bölcseletébe.
Dr. Mester János.
Középkori magyar
történet. Dr. Erdélyi
László.
Az izraeliták Kanáánban. Dr. Kecskeméti
Ármin.

Művelődéstörténeti
gyakorlatok, oklevelek.
Dr. Erdélyi László.
Román nyelv (hala
dóknak). Dr. Vinczi
Károly.

Ásványtan (gyógy
szerész hallgatóknak).
Dr. Szentpétery Zsigmond.
Állatmeghatározó
gyakorlatok. Dr. Farkas
Béla.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Laboratóriumi gyakor
latok (III. éves fizika
kémia szakos kari hall
gatók részére). Dr.
Frőhlich Pál.

Algák physiologiája.
Dr. Kol Erzsébet.
Bevezetés az algebrá
ba. Dr. Lipka István.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmnod.
Analytikai chemiai
gyakorlatok (II. éves
kari hallgatók részére).
Dr. Kiss Árpád.
Vegytani gyakorla
tok (III. éves tanárjelölt
tanárképzői tagok részé
re). Dr. Széki Tibor.

Ásványtani gyakorla
tok (a középiskolai ta
nárjelöltek közül a II.
és IV. félévesek részé
re). Dr. Szentpétery
Zsigmond.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmnod.
Ásványhatározó gya
korlatok (pyrognostika).
Dr. Szentpétery Zsig
mond.
Laboratóriumi gya
korlatok (II. éves fizikamathematika szakos
kari hallgatók részére).
Dr. Frőhlich Pál.
Vegytani gyakorla
tok (III. éves tanárjelölt
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Diaetetika. Dr. Mészá
ros Gábor.
Biokémiai gyakorla
tok (halladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Gyakorlati fogászat.
Dr. Göllner Laios.
Electrocardiographia.
Dr. Purjesz Béla.

A bűnhalmazat tana.
Dr. Zöldy Miklós.

Biokémiai gyakorla
tok (halladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.

V.

6

Mathematikai és természettudománykari

Haladottabbak foglal
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr. földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmnod. Szentpétery Zsigmnod.
Analytikai chemiai
gyakorlatok (II. éves
kari hallgatók részére).
Dr. Kiss Árpád.
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerész hallgatók
részére). Dr. Széki T i
bor.
Vegytani gyakorla
tok (III. éves vegyész
jelöltek részére). Dr.
Széki Tibor.

D. u. 3 — 4

Bölcsészettudománykari

Német nyelvgyakorlaFöldrajzi gyakorlatok.
Űr. Kogutowicz Károly. latok (kezdőknek).
Német művelődéstör Schneider Ferenc.
ténelmi olvasmányok,
űr. Grand Henrik.

Bevezetés az előadási
kísérletezésbe (III. éves
tanárképzői intézeti taKok részére). Dr. Fröh
lich Pál.
Mechanika (11. évesek
számára). Dr. Bay Zol
tán.
Ásványtani gyakorla
tok (a középiskolai ta
nárjelöltek közül a 11.
és IV. félévesek részé
be). Dr. Szentpétery
fisigmond.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
töldtaüi intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmnod.
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerész hallgatók

Orvostudománykari

Biokémiai gyakorla
tok (halladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Fejlődéstan. A meg
bízott előadó.

oj
2 IS o
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Jog- és államtudom ánykari

Katonai büntetőjog.
Allamszámviteltan.
Dr. Rácz Béla.
űr. Vinczi Károly.
Allamszámviteltan.
Nemzetközi bírásko
dás. Dr. Geöcze Berta Dr. Vinczi Károly.
lan.
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Szerda
tanárképzői tagok részé
re). Dr. Széki Tibor.

A modern honvéde
lem problémái. Beregfy
Károly és Kovács Gyula.

Testnevelési gyakor
latok I. és II. éves jog
hallgatók részére. Ko
vács Buna János.
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Középkori magyar
történelmi kútfők olva
sása. Dr. Juhász László.
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ÉS korlatok. Dr. Buza
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Biokémiai gyakorla
tok (haladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Általános kísérleti
vegytan. Dr. SzentGyörgyi Albert.
Gyógyszerrendelés.
Dr. Issekutz Béla.
Közgesézségtani és
élelmiszer chemiai gya
korlatok. Dr. Tomcsik
József.
Mikrotechnika. Dr.
Géléi József.

Államszámviteltan.
Államtudományi sze
minárium (minden má
Dr. Vinczi Károly.
Válogatott fejezetek a sodik szerdán). Dr.
gazdaságpolitika köré Csekey István.
ből. Dr. Surányi-UngerT ivadar.
Biokémiai gyakorla
tok (haladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Tájbonctau. Dr. Gellért Albert.
Általános kísérleti
vegytan. Dr. SzentGyörgyi Albert.
Közgesézségtani és
élelmiszer chemiai gya
korlatok. Dr. Tomcsik
József.

Biokémiai gyakorla
tok (haladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Anthropologia. Dr.
Gáspár János.
Általános kísérleti
vegytan. Dr, SzentGyörgyi Albert.
Hazai gyógynövé
nyek. Dr. Tukats Sán
dor.

Csütörtök

Előadások
és
gyakorlatok

83

Szombat

P é n t e k

Math. és természettudom ánykarí

részére). Dr. Széki T i

bor.

Vegytani gyakorlatok
(III. éves vegyészjelöl
tek részére). Dr. Széki

Tibor.

Testnevelési gyakor
latok (I. éves nőhallga
tók részére). Kovács
Buna Jánosné.

Középiskolai
T anárképző
intézeti

Bevezetés az előadási
kísérletezésbe (III. éves
tanárképzői intézeti taKok részére). Dr. FrőhUch Pál.
A

bűnhalmazat tana.

Jog- és állam tudom ánykaii

Államszámviteltan.
Nemzetközi bírásko
dás. Dr. Geöcze Bertalan. Dr. Vinczi Károly.
-Közjogi gyakorlatok,
ör. Polner Ödön.

Dr. Zöldy Miklós.

Albert.

Általános kísérleti
peSytan. Dr. Szent-

Albert.

Györgyi

Albert.

Általános kísérleti
vegytan. Dr. SzentGyörgyi Albert.

uyörgyi Albert.
k

Gyermekgyógyászat.

Jr- Kramdr Jenő.

i
1

Orvostudománykari

f ő t t előadó.

Györgyi

D. u. 4 —5

Biokémiai gyakorla
Biokémiai gyakorla
Biokémiai gyakorla
tok (haladottaknak, há- tok (haladottaknak, há tok (haladottaknak, há
rom délután szabadon rom délután szabadon rom délután szabadon
választva). Dr. Szent- választva). Dr. Szent- választva). Dr. Szent..Fejlődéstan. A meg

D. u. 3 — 4

nos.

Honvédelmi és testnevelési

Testnevelési gyakor
latok I. és II. éves or
vos-, bölcsész-, math.
és természettudomány
kari és tanárképző fő
iskolai férfihallgatók ré
szére. Kovács Buna Já

vyörgyi
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Mathematikai és természettudománykari
Honvédelmi és
testnevelési

D . u. 4 —5

Bölcsészettudom ánykari
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Logika és ismerettan.
Logika és ismerettan.
Dr. Bartók György.
Dr. Bartók György.
Cicero levelei. Dr.
Förster Aurél.
Földrajzi gyakorlatok.
Dr. Kogutowicz Károly.

Filozófiai oktatás a
középiskolában (tanár
képzői előadás). Dr.
Mester János.
Művelődéstörténeti
gyakorlatok, oklevelekDr. Erdélyi László.

Bevezetés az algebrá
ba. Dr. Lipka István.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentvétery Zsigmond.
Analytikai chemiai
gyakorlatok (II. éves
kari» hallgatók részére).
Dr. Kiss Árpád.
Vegytani gyakorlatok
(III. éves tanárjelölt ta
nárképzői tagok részé
re). Dr. Széki Tibor.

Ásványtani gyakorla
tok (a középiskolai ta
nárjelöltek közül a II.
és IV. félévesek részére.
Dr. Szentpétery Zsig
mond.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Ásványhatározó gya
korlatok (pyrognostika).
Dr. Szentpétery Zsig
mond.
Laboratóriumi gyakor
latok (II. éves fizikamathematika szakos
kari hallgatók részére)Dr. Frőhlich Pál.
Vegytani gyakorlatok
(III. éves tanárjelölt ta
nárképzői tagok részé
re). Dr. Széki Tibor.

Állatmegatározó gyakorlaiok. Dr. Farkas
Béla.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Laboratóriumi gya
korlatok (III. éves fizikachemi szakos kari hall
gatók részére). Dr.
Frőhlich Pál.
Mikrotechnika. Dr.
Géléi József.

Testnevelési gyakor
és IV. éves jog
hallgatók részére. Ko
vács Buna János.
i n.

A modern honvéde
lem problémái. Beregfy
Károly és Kovács Gyűld.

Filozófiai oktatás a
középiskolában. Dr.
Mester János.
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D . u. 4 — 5

Testnevelési gyakorlatok (II.
éves nőhallgatók részére).
K ovács B u n a Jánosné.

' Honvédelmi és
testnevelési

B u n a János.

Mathematikai és természettudománykari

Haladottabbak foglal
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr. földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond. Szentpétery Zsigmond.
Analytikai chemiai
gyakorlatok (II. éves
kari hallgatók részére).
Dr. Kiss Árpád.
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves ^
gyógyszerész hallgatok
részére). Dr. Széki T i
bor.
Vegytani gyakorlatok
(III. éves vegyészjelöl
tek részére). Dr. Széki
Tibor.

Testnevelési gyakorlatok III.
és IV. éves orvos-, bölcsész-,
matti, és term észettudom ány
kari és tanárképző főiskolai
férfi hallgatók részére. K o v á c s

Középiskolai Tanár
képzőintézeti

Földgömb és térképismeretek (I. és II. éves
tölcsészetkari hallgatók
számára). Dr. Koguto'wicz Károly.
Bevezetés az előadási
kísérletezésbe (III. éves
tanárképző intézeti ta
gok részére). Dr. Fröh
lich Pál.

«1-10
o

Bölcsészet
tudom ánykari

Földgömb és térkép
ismeretek (tanárképzői
előadás). Dr. Kogutowicz Károly.

Bevezetés az előadási
kísérletezésbe (III. éves
tanárképző intézeti ta
gok részére). Dr. Fröh
lich Pál.
Mechanika (II. évesek
számára). Dr. Bay
Zoltán.
Ásványtani gyakorla
tok (a középiskolai ta
nárjelöltek közül a II.
és IV. félévesek részére.
Dr. Szentpétery Zsigrnond.
Haladottabbak foglal
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Isigmoná.
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerész hallgatók
részére). Dr. Széki T i
bor.
Vegytani gyakorlatok
(III. éves vegyészjelöl
tek részére). Dr. Széki
T ibor.

Előadások
és
gyakorlatok

85
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Törvényszéki orvos
tan. Megbízandó tanár.

Biokémiai gyakorlatok (haladottaknak, három délután szabadon
választva). Dr. SzentCÖ Györgvi Albert.
>»
Közegészségtani és
élelmiszer chémiai gyae
korlatok. Dr. Tomcsik
József.
Gyermekgyógyászat.
O Dr. Kramár Jenő.
Méregtan. Dr. Jancsó
Miklós.
Központi idegrendszer szerkezete. Dr.
M iskolczy Dezső.
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Törvényszéki orvos
Államtudományi sze
tan. Megbízandó tanár. minárium (minden má
Statisztikai és gazda sodik szerdán). Dr.
ságpolitikai szeminárium Csekey István.
(csak III. és IV. éves
hallgatók számára).
Dr. Surányi-Unger Ti
vadar.

Biokémiai gyakorlatok (haladottaknak, három délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgvi Albert.
Közegészségtani és
élelmiszer chémiai gyakorlatok. Dr. Tomcsik
József.
Gyógyszertan. Dr.
Issekutz Béla.
Gyermekgyógyászát.
Dr. Kramár Jenő.
Fül-, orr-, gégészet
diagnostikája. Dr. Treer
József.

Biokémiai gyakorlatok (haladottaknak, három délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Hazai gyógynövények.
Dr. Tukats Sándor.
Idegkórtan. Dr. Miskolczy Dezső.
Gyógyszertan. Dr.
Issekutz Béla.

Logika és ismerettan.
A metaphysika proLogika és ismerettan.
Dr. Bartók György.
blémája. Dr. Bartók
Dr. Bartók György.
A magyar dráma tör- György.
G/s 6.-tól) A modern
ténete. I. Dr. Sik Sándor. A középiskolai maszínpadi rendezés kialakulása és főbb probHazai díszes kódexek. gyár tanítás módszere
lémái. Dr. Galamb Sán- Dr. Szentiványi Róbert. (tanárképzői előadás).
Földrajzi gyakorlatok. Dr. Sík Sándor.
dór.
Dr. Kogutowicz Károly.
Az egyetemes történelem tanításának módLectura Dantis. Dr.
szere. Dr. Fógel József.
Stanghellini Arturo.
Grammatica italiana.
Esercizi di lettura a
conversazione. Dr.
Stanghellini Arturo.

Haladottabbak foglalkozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
sl
Laboratóriumi gyaS
4E) ■
“
J3 " korlatok (111. éves fizika« ?? chemia szakos kari hallS £ gatók részére). Dr.
4> Frőhlich Pál.

Haladottabbak foglalkozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Analytikai chémiai
gyakorlatok (II. éves
kari hallgatók részére).
Dr. Kiss Árpád.
Vegytani gyakorlatok

V.

Haladottabbak foglalkozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Laboratóriumi gyakorlatok (II. éves fizikamathematika szakos
kari hallgatók részére).
Dr. Frőhlich Pál.

Biokémiai gyakorla
tok (haladótoknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.

Orvostudománykari

Biokémiai gyakorla
tok (haladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Gyógyszertan. Dr.
Issekutz Béla.
Sebészeti műtéttan.
Dr. Vidakovits Kamill.
Ideggyógyászati diagnostika. Dr. Stief Sán
dor.
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! Jog- és államtudománykari

A bűnhalmazat tana.
Dr. Zöldy Miklós.
A római jog forrásai,
különös tekintettel a
paprologiára (minden
második szombaton).
Dr. Sztehló Zoltán.

Válogatott fejezetek
a közlekedéspolitikából.
ür. Veress Gábor.

Biokémiai gyakorla
tok (haladottaknak, há
rom délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
(ll-2 6.-ig) Gyermek
gyógyászat. Dr. Kramár
Jenő.
Gyógyszertan. Dr.
Issekutz Béla.
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Haladottabbak foglalkozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond.
Analytikai vegytani
gyakorlatok (II. éves
gyógyszerész hallgatók
részére. Dr. Széki Tibor.
Vegytani gyakorlatok

Haladottabbak foglalHaladottabbak foglalkozása az ásvány és
kozása az ásvány és
földtani intézetben. Dr. földtani intézetben. Dr.
Szentpétery Zsigmond. Szentpétery Zsigmond.
Analytikai chemiai
gyakorlatok (II. éves
kari hallgatók részére).
Dr. Kiss Árpád.
Analytikai vegytani

|

Arany János és kora.
Dr. Sik Sándor.

Bölcsészetíudománykari

Arany-szeminárium.
Dr. Sik Sándor.
Földgömb és térképismeretek. Dr. Kogutowicz Károly.

V.
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Mathematikai és természettudománykari

Szerda

Vegytani gyakorlatok
Eruptívumok: I. Mély (III. éves tanárjelölt ta
ségi kőzetek. Dr. vitéz nárképzői tagok részé (III. éves tanárjelölt ta
re). Dr. Széki Tibor.
nárképzői tagok részé
Lengyel Endre.
Fizikai kollokvium (a re). Dr. Széki Tibor.
modern fizikai iroda
dalom diszkussziója,
haladottabbak' részére).
Dr. Bay Zoltán.

Testnevelési gyakor
latok III. és IV. éves jog
hallgatók részére. Ko
vács Buna János.

Statisztikai és gazda
Közigazgatási statisz
ságpolitikai szeminá
tika. Dr. Illyefalvy 1.
rium (csak III. és IV.
Lajos.
éves hallgatók számára).
Dr. Surányi-Unger Ti
vadar.
Közigazgatási jogi
szeminárium. Dr. Ereky
István.

d
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Kedd

Középiskolai Tanár
Honvédelmi és testnevelési
képzőintézeti

D. u. 5 - 6
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Hétfő
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A modern honvédelem
problémái. Beregfy Ká
roly és Kovács Gyula.

A középiskolai ma
gyar tanítás módszere
(tanárképzői előadás).
Dr. Sík Sándor.
Az egyetemes törté
nelem tanításának mód
szere. Dr. Fógel József.

Biokémiai gyakorlatok (haladottaknak, három délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Közegészségtani és
élelmiszer chemiai gyakorlatok. Dr. Tomcsik
József.

Biokémiai gyakorlatok (haladottaknak, három délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Közegészségtani és
élelmiszer chemiai gyakorlatok. Dr. Tomcsik
József.

V.

Biokémiai gyakorlatok (haladottaknak, három délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
Dk 7.-ig) Gyógyszertan. Dr. Issekutz Béla.
Sebészeti műtéttan.
Dr. Vidakovits Kamill.
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Öli. éves vegyészjelöltek részére). Dr. Széki
Tibor.
Repotitorium és gyakorlatok a mathematikából. Dr. Riesz Frigyes.
Környezettan (köte'ező a III. féléves tanárjelölteknek). Dr. Géléi
József.

gyakorlatok (II. éves
gyógyszerész hallgatók
részére. Dr. Széki Tibor.
Vegytani gyakorlatok
(III. éves vegyészjelöltek részére). Dr. Széki
Tibor.
Válogatott fejezetek
az elektron fizikájából.
Dr. Gyulai Zoltán.
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Testnevelési gyakorlatok III. és IV. éves
orvos-, bölcsész-, math.
és természettudománykari és tanárképző főiskolai férfihallgatók részére. Kovács Buna János.
Testnevelési gyakorlatok (II. éves 'nőhallga
tók részére). Kovács
Buna Jánosné.
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Földgömb és térképismeretek (I. és II. éves
bölcsészetkari hallgatók
számára). Dr. Kogutowicz Károly.
Repotitorium és gyakorlatok a mathematikából. Dr. Riesz Frigyes.
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A római jog forrásai
különös tekintettel a
papyrologiára (minden
■második szombaton).
Dr. Sztehló Zoltán.

Válogatott fejezetek
a közlekedés-politikából.
Dr. Veress Gábor.

Biokémiai gyakorlatok (haladottaknak, három délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
(7» 7.-ig) Gyógyszertan. Dr. Issekutz Béla.
Biokémia. Dr. SzentGyörgyi Albert.

2

Biokémiai gyakorlatok (haladottaknak, három délután szabadon
választva). Dr. SzentGyörgyi Albert.
(74 7.-ig) Gyógyszertan. Dr. Issekutz Béla.
Sebészeti műtéttan.
Dr. Vidakovits Kamill.
V.

Biokémiai gyakorlatok (haladottaknak, három délután szabadon
választva), űr. SzentGyörgyi Albert.
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Mathematikai és természet
tudománykari
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(3/ 4 7.-ig) Gyermek
gyógyászat. Dr. Krtí
már Jenő.
Méréstan. Dr. Jancsó
Miklós.
Sebészeti műtéttan.
Dr. Vidakovits Kamill.
A központi idegrend
szer szerkezete. Dr.
M iskolczy Dezső.

(Vi 7.-ig) Gyógyszertan. Dr. Issekutz Béla.
(3k 7.-ig) Gyermekgyógyászat. Dr. Kramár Jenő.
Fül-, orr-, gégészet
diagnostikája. Dr. Treer
József.
(V2 7.-től) Válogatott
fejezetek a belgyógyá
szat és kórbonctan kö
réből. Dr. Rusznyák Ist
ván és dr. Baló József.

A modern színpadi
rendezés kialakulása és
főbb problémái. Dr. Ga
lamb Sándor.
Görög mondattan.
Dr. Förster Aurél.
A magyarok hadmű
vészete. Dr. Erdélyi
Gyula.
Grammatica italiana.
Esercizi di lettura a
conversazione. Dr.
Stanghellini Arturo.

Lélektani gyakorla
tok. Dr. Vár hőnyi Hildebrand.
A magyar dráma tör
ténete. I. Dr. Sík Sán
dor.
Hazai díszes kódexek.
Dr. Szentiványi Róbert.
Földgömb és térképismeretek (tanárképzői
előadás). Dr. Kogutowicz Károly.

Neveléslélektan. Dr.
Várkonyi Hildebrand.
A középiskolai ma
gyar tanítás módszere
tanárképzői előadás).
Dr. Sík Sándor.
Az egyetemes törté
nelem tanításának mód
szere. Dr. Fógcl József.

Labjaratoriumi gya
korlatok (III. éves fizikacliemia szakos kari hall
gatók részére). Dr.
Frőhlich Pál.
Eruptívumok: I. Mély
ségi kőzetek. Dr. vitéz
Lengyel Endre.

Analytikai chemiai
gyakorlatok (II. éves
kari hallgatók részére).
Dr. Kiss Árpád.
Vegytani gyakorla
tok (III. éves tanárjelölt
tanárképzői tagok ré
szére). Dr. Széki Tibor.
Fizikai kollokvium (a
modern fizikai iroda
dalom diszkussziója,
haladottabbak részére).
Dr. Bay Zoltán.

Laboratóriumi gya
korlatok (II. éves fizikamath. kari hallgatók
részére). Dr. Frőhlich
Pál.
Vegytani gyakorla
tok (III. éves tanárjelölt
tanárképzői tagok ré
szére). Dr. Széki Tibor.

Testnevelési gyakor
latok a volt katona
hallgatók részére. Ko
vács Buna János.

A modern honvéde
Tőrvívás féfiak ré
lem problémái. Beregfy
szére. Koós Kálmán.
Kardvívás kezdők ré Károly és Kovács Gyula.
szére. Koós Kálmán.
Kardvívás haladók ré
szére. Koós Kálmán.
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O r v o s tu d o m á n y k a r i

I d e g g y ó g y á s z a t i d ia g n o s tik a . Dr. Stief Sán

dor.
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A ra n y János é s kora.

<3
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A ra n y Ján os é s kora.

Or. Sik Sándor.

Dr. Sik Sándor.

03

A g a llia i la tin n é p n y e l v (m in d e n m á s o d ik
c s ü t ö r t ö k ö n ) . Dr. Búr-

O la s z n y e lv k e z d ő k n e k . Dr. Málly Ferenc.
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A n a ly t ik a i v e g y t a n i
g y a k o r l a t o k (II. é v e s
g y ó g y s z e r é s z (h a llg a tó k
r é s z é r e ) . Dr. Széki Ti-

A n a ly t ik a i c h e m ia i
g y a k o r la t o k (II. é v e s
k a r i h a llg a t ó k r é s z é r e ) .

bor.
V e g y t a n i g y a k o r la t o k
(III. é v e s v e g y é s z j e l ö l te k r é s z é r e ) . Dr. Széki

A n a ly t ik a i v e g y t a n i
g y a k o r la t o k (II. é v e s
g y ó g y s z e r é s z h a llg a t ó k
r é s z é r e ) . Dr. Széki Ti-

Tibor.

bor.

3

R e p e tito r iu m é s g y a k o r la to k a m a th e m a tik á b ó l. Dr. Riesz Figyes.
K ö r n y ez etta n (k ö te le z ő a III. f é lé v e s ta n á r 'je lö lte k n e k ). Dr. Géléi

V e g y t a n i g y a k o r la t o k
(III. é v e s v e g y é s z j e l ö l te k r é s z é r e ) . Dr. Széki
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Dr. Kiss Árpád.
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V á lo g a t o t t f e j e z e t e k
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József.

Dr. Gyulai Zoltán.

T ő r v ív á s fé fia k r és z é r e . Koós Kálmán.
K a r d v ív á s k e z d ő k r és z é r e . Koós Kálmán.
K a r d v ív á s h a la d ó k r és z é r e . Koós Kálmán.

T e s t n e v e lé s i g y a k o r la t o k m in d e n k a r i h a llg a t ó k r é s z é r e . Kovács

T e s t n e v e lé s i g y a k o r la to k a v o lt k a to n a h a llg a t ó k r é s z é r e . Kovács

Buna János.

Buna János.

T ő r v ív á s fé fia k r és z é r e . Koós Kálmán.
K a r d v ív á s k e z d ő k r és z é r e . Koós Kálmán.
K a r d v ív á s h a la d ó k r és z é r e . Koós Kálmán.

T e s t n e v e lé s i g y a k o r la to k (III. é s IV . é v e s
n ő h a llg a t ó k r é s z é r e ) .
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Kovács Buna Jánosné.
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A középiskolai ma'gyar tanítás módszere
tanárképzői előadás).
Dr. Sik Sándor.
Az egyetemes törté
nelem tanításának mód
szere. Dr. Fógel József.

(V2 8.-ig.) Válogatott
(V2 8.-ig.) Sebészeti
műtéttan. Dr. Vidákovits fejezetek a belgyógyá
Kamill.
szat és kórbonctan kö
réből. Dr. Rusznyák
István és dr. Baló Jó
zsef.

(Va 8.-ig.) Sebészeti
műtéttan. Dr. Vidákovits
Kamill.

Lélektani gyakor(V2 8.-ig.) A modern
Neveléslélektan. Dr.
tok. Dr. Várkonyi Hilszínpadi rendezés ki
Várkonyi Hildebrand.
alakulása és főbb pro debrand.
Földgömb és térképblémái. Dr. Galamb
Sándor.
ismeretek (tanárképzői
előadás). Dr. Koguto
wicz Károly.

Középiskolai T an árképzöintézeti

Földgömb és térképismeretek (kezdő és ha
ladó természettudo
mánykari hallgatók szá
mára). Dr. Kogutowicz
Károly.

Orvostudom ány
kari

D. u. 6 — 7

H é t f ő

Bölcsészet
tudománykari

Cm
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Középiskolai
Tanárképzöintézeti

D . u. 7

00
1

Honvédelmi és testnevelési
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OC3
Közigazgatási sta
*« 3* tisztika.
Dr. Illyefalvy
4íE
íí ^
Ö
c
o «
->= E I. Lajos.

(D. u. 7—9.-ig.) Test(D. u. 7—9.-ig.) Testnevelési gyakorlatok
nevelési gyakorlatok
(minden kari hallgató
(torna tovább képzés).
nő részére). Kovács
Kovács Butia János.
Buna Jánosáé.
(9.-ig.) Tőrvívás fér
fiak részére. Koós Kál
mán.
(9.-ig.) Kardvívás kez
dők részére). Koós Kál
mán.
(9.-ig.) Kardvívás ha
dók részére). Koós Kál
mán.
Földgömb és térképismeretek (kezdő és ha
ladó természettudo
mánykari hallgatók szá
mára). Dr. Kogutowicz
Károly.

(D. u.
nevelési
(minden
részére).
János.

7—9.-ig.) Test
gyakorlatok
kari hallgató
Kovács Buna
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Középiskolai T anár
képzőintézeti

Repertórium és gya
korlatok a mathematikából. Dr. Riesz Figyes.
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Jog- és
állam tudományxari
Orvostudom ánykari

Biokémia. Dr. SzentGyörgyi Albert.

czi Géza.

János.

, ,

mán.

mán.

, , ,

mán.

mán.

,

Kálmán.

Kálmán.

,,

(9.-ig.) Tőrvívás fér
(9.-ig.) Tőrvívás fér
fiak részére. Koós Kál fiak ' részére. Koós Kál
(9.-ig.) Kardvívás kez
(9.-ig.) Kardvívás kez
dők részére. Koós Kál dők részére. Koós Kál
(9.-ig.) Kardvívás ha
(9.-ig.) Kardvívás ha
ladók részére). Koósladók részére). Koós-

D. u. 7 — 8

Duna Jánosné.

Honvédelmi és testnevelési

(D. u. 7—9.-ig.) Test(D. u. 7—9.-ig.) Test(D. u. 7—9.-ig.) Testnevelési gyakorlatok
nevelési gyakorlatok
nevelési gyakorlatok
(torna tovább képzés).
(minden kari hallgató
(minden kari hallgató
részére). Kovács Buna Kovács Buna Jánosné.
nő részére). Kovács

Bölcsészet
tudománykari

Olasz nyelv kezdők
A galliai latin nép
nyelv (minden második nek. Dr. Málly Ferenc.
csütörtökön). (Dr. Bár-

Középiskolai
TanárképzÓintézeti

és

Jog- és államtudománykari
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gyakorlatok
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Előadások
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Később megállapítandó
napon

Később megállapítandó
napon és helyen

Jogelméleti szemináKényszeregyesség
és kényszerfelszámolás. iriura. Dr. Horváth

Dr. Meszlény Artúr.

Barna.

A tisztességtelen ver
Magánjogi practicum.
Dr. Menyhárth Gáspár.
senyről szóló jogsza
Bevezetés a sajtó
bályok. Dr. Meszlény
Artúr.
jogba (kéthetenként).

Dr. Balás P. Elemér.
Bevezető előadás I.
éves orvostanhallgatók
számára, ür. Ditrói

Gázvédelem. Megbí
zandó előadó r

Gábor.
Válogatott fejezetek
a biológiából. Dr. Veress
Kórbonctani gyakor
latok. Dr. Baló József.
Kórbonctani és kórszövettani diagnostica.

Dr. Kalló Antal.

önálló vizsgálódások
az általános kór- és
gyógytan köréből. Dr.

Tomcsik József.
Orvostudománykari

Előre meg nem határozott órában

Elemér.

Első segélynyújtás
belgyógylászati esetek
ben. Dr. Purjesz Béla.
A tüdőgümőkór kórés gyógytana. Dr. Ko-

váts Ferenc.
Első segélynyújtás
sebészeti esetekben. Dr.

Vidakovits Kamill.
Közegészségtan
gyógyszerész hallgatók
részére. Dr. Tomcsik

József.

Közegészségtani gya
korlatok ^gyógyszerész
doktoranduszok részére.

Dr. Tomcsik József.
Orvosi ethika. Dr.
Ditrói Gábor.

Törvényszéki orvos
tani gyakorlatok. Dr.

Baló József.

Foghuzási gyakorla
tok. Dr. Göllner Lajos.
Röntgenologia. Dr.

Molnár József.

Lelki gyógymódok.

Dr. Tokay László.

Gyógyszerészeti gya-

V.

Később megállapítandó
napokon és helyekre
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Együttesen megállapítandó
napon

A hét minden napján,
egész napon át

A hét minden napján,
a nap világos óráiban
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Gyógyszerismereti
gyakorlatok gyógysze
rész doktorandusok ré
szére. Dr. Issekutz Béla.
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korlatok. Dr. Dávid

Phytochemiai gyakor
latok. Dr. Dávid Lajos.
Gyógyszerészeti la
boratóriumi gyakorla
tok. Dr. Dávid Lajos.

Európa őskora (III).

Az új pythagoreus
filozófia. Magyary Zol

Régészeti gyakorla
tok. Dr. Banner János.
Angol nyelv. Kurusa

tánná dr. Techert Mar
git.

József.

■o
o
N
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rik.
Indogermán nyelvé
szeti gyakorlatok. Dr.

Schmidt Henrik.

crs

b t)

Az értelmiség szerke
zeti és gyakorlati vizs
gálata. III. r. Dr. Boáa

Fogalmazási gyors
írás. Dr. Banner János. István,
Fejezetek az indogerGyorsírási gyakorla
tok. Dr. Banner János. mári összehasonlító
nyelvtudomány történe
téből. Dr. Schmidt Hen

c
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Később megállapítandó
napokon és helyekre

Lajos.

Dr. Banner János.
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Később megállapítandó
napon és helyen
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Magyar hatások a
román irodalomra. Dr.

Salica Szilárd.
A román színház fej
lődése. űr. Sulica Szi

lárd.

Román nyelvtan. Dr.

Sulica Szilárd.
Mythos a görög val
lás és irodalom történe
tében. Dr. Marót Károly.
Róma története a leg
régibb időktől. Dr. Ma

rót Károly. \

Néprajzi vázlat az
európai népekről. Dr.

Cs. Sebestyén Károly.

Elemi latin nyelvtan
I. r. (minden karbeli, la
tin érettségivel nem ren
delkező kezdők számá
ra). Dr. Marót Károly.
Elemi latin nyelvtan
II. r. (minden karbeli,
latin érettségivel nem
rendelkező haladók szá
mára). Dr. Marót Ká

roly.
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Együttesen megállapítandó
napon

A hét minden napján,
egész napon át

A hét minden napján,
a nap világos óráiban
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Földrajzi műszer- és
térképgyakorlatok (időhöz nem kötött, a rendes tanórák idején kívül). Dr. Kogutowicz
Károly.
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O
Később megállapítandó
napon

CB

Mathematikai és természettudománykari

Később megállapítandó
napokon és helyekre

Francia nyelv kezdők
számára. Biela Mária.
Francia nyelv haladók
számára. Biela Mária.
Francia fordítási és
nyelvtani gyakorlatok
(szakosok számára).
Biela Mária.
Chateaubriand-olvasmányok (francia szakos
hallgatók részére).
Dr. Koppéi Gyula.
Magyar regényírók
fordítása franciára.
Dr. Kappel Gyula.
Angol nyelv kezdők
nek (III. félév). Hetzel
Géza M. A.
Szegedvidéki folklóré.
Dr. Bálint Sándor.

Bölcsészettudománykari

O

Később megállapítandó
napon és helyen

Geometriai gyakorla
tok (csütörtökön, ta
nárképzői előadás). Dr.
Kerékjártó Béla.
Bevezetés a mathe
matikai axiomatikába.
Dr. Kalmár László.
Bevezetés a számel
méletbe. Dr. Kalmár
László.
Physika-chemiai gya
korlatok (felsőbb éves
kari hallgatók részére).
Dr. Kiss Árpád.
Bevezetés az előadási
kísérletezésbe (III. és
IV. éves tanárképzői
tagok részére). Dr.
Széki Tibor.
Vegytan gyakorlatok
(IV. éves vegyészjelöl
tek részére). Dr. Széki
Tibor.
Az anyag szerkezete
(felsőbb éves kari hall
gatók részére). Dr. Náray Szabó István.
Szerves gyógyszerkészítmények chemiai
technológiája (II. éves
gyógyszerész hallgatók
részére). Dr. Földi Zol
tán.

Ásvány és földtani ki
rándulások. Dr. Szentpétery Zsigmond.
Állattani kirándulá
sok. Dr. Géléi József.
Állattani kirándulá
sok. Dr. Farkas Béla,
Növénytani kirándu
lások. Dr. Győrffy Ist
ván.

.II.

Együttesen megállapítandó
napon

A hét minden napján,
egész napon át

A hét minden napján,
a nap világos óráiban-

Előadások
és
gyakorlatok
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Bölcsészettudománykari
E lő r e m e g n e m
h a tá r o z o tt ó r á b a n
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Haladottabbak foglal
kozása az állattani in
tézetben. Dr. Géléi Jó
zsef.
Haladottabbak foglal
kozása az állatrend
szertani intézetben. Dr.
Farkas Béla.
Haladottabbak foglal
kozása a növénytani
intézetben. Dr. Győrffy
István.

Mathematikai és természettudománykari

Chemiai gyakorlatok
Haladottabbak foglal
kozása a kísérleti fizi (doktorandusok részé
kai intézetben. Dr. Fröh re). Dr. Kiss Árpád.
lich Pál.
Bevezetés a vegytani
búvárkodás módszereibe
(doktori fokra készülők
részére). Dr. Széki
Tibor.

E lő r e m e g n e m

E lőadások
és
gyakorlatok

h a tá r o z o tt ó r á b a n

o

Később megállapítandó
napon
Gyógyszerészi chemiai analytika I. r. (11.
éves gyószerész hallga
tók részére). Dr. Kősze
gi Dénes.
Általános földtan
(III—VIII. féléveseknek).
Dr. Ferenczi István.
A magyar föld ős
lénytani jelentősége
(III—VIII. féléveseknek).
Dr. Gaál István.
Uropygi tartaridae és
scorpionidae. Dr. Kolozsváry Gábor.
Rostos és olajos ipari
növények. Dr. Csókási
Gyula.

Középiskolai Tanárképzőintézeti

(Q
w

Mathematikai és természet
tudománykari
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Iskolai egészségtan
(gyakorló éves tanár
jelölteknek). Dr. Tomcsik József.
Geometriai gyakorla
tok. Dr. Kerékiártó Béla.
Bevezetés az előadási
kísérletezésbe. Dr. Széki
Tibor.

Később megállapítandó
napon és helyen

Latin stílusgyakorla
tok. Dr. Marót Károly.
A modern nyelvek ta
nításának kérdései (gya
korló éves tanárjelöltek
nek). Dr. Tettamanti
Béla.
Német nyelvi gyakor
latok (I—II. éves német
szakos tanárjelöltek
nek). Dr. Tettamanti
Béla.
Leíró görög nyelvtan
(érettségit pótló tanfo
lyam). Dr. Révai József.

Később megállapítandó
napokon és helyekre

A hét minden napján,
a nap világos óráiban

és

A hét minden napján,
egész napon át

Előadások

Együttesen megállapítandó
napon

gyakorlatok
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V.

A magyar királyi Ferencz József-Tudományegyetem pályatételei az 1934/35-ik tanévre
és a pályázati szabályok.
Az egyes pályadíjak mérvét az Egyetem Tanácsa az
1935. évi május havi tanácsülésén fogja megállapítani.
I. A jog- és államtudományi kar pályatételei:
1. A római jogból: A törvényes öröklés a római ma
gánjogban.
2. A magyar közjogból: Magyarország és Ausztria
között a vám- és kereskedelmi s kapcsolatos ügyek tekin
tetében fennállott jogi viszony és annak fejlődése.
3. Közgazdaságtanból: A közvetlen fény űzési adók
(költekezési adók) pénzügyi és közgazdasági hatásai, kü
lönös tekintettel a világháború utáni törvényhozásra.
4. A nemzetközi jögból: A Nemzetek Szövetségének
szerepe a kisebbségi jogok nemzetközi védelmében.
5. A statisztikából: Az extrapoláció jelentősége a mo
dern közgazdasági kutatásban. (Másodszor.)
6. A jogbölcseletből: A jogi módszer. (Másodszor.)
7. A magyar magánjogból:
a) Bírálja meg a pállyázó a M agyar polgári tör
vénykönyv javaslatának (M. I.) házassági vagyonjogát a
történeti fejlődés és a nemzeti jelleg szempontjából.
b) Fejtse ki pályázó a holttányilvánítás joghatá
sait különös tekintettel a házasságra.
8. A polgári perjogból: Fejtse ki pályázó polgári per
jogunk perorvoslati rendszerét a történeti és összehason
lító alapon. (Jutalma: a dr. Tóth Károly alapítvány jöve
delméből 150 pengő.)
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9. A büntetőjogból: Az elévülés intézménye a büntető
jogban.
10. A közigazgatási jogból: A közigazgatási bírásko
dás. (Másodszor.)
11. A kereskedelmi jogból: Fejtse ki a pályázó a rész
vénytársaság igazgatósági tagjainak felelősségét dogma
tikai és jogösszehasonlító alapon, különös tekintettel az
újabb m agyar bírói gyakorlatra.
12. A politikából: A kivételes hatalom és a szükség
jog a modern államban. (Jogelméleti és összehasonlító
alapon.)
II. Az orvostudományi kar pályatételei:
1. Sebészetből: Az Alföld sebészi gümőkóros megbe
tegedései. (Befolyásolhatóságuk gyógyeljárásainkkal a se
bészeti klinika beteganyaga alapján.)
2. Élettanból: Szabadon választott téma.
3. Gyógyszertanból: Szabadon választott téma.
4. Gyógyszerismeretből: Szabadon választott téma.
5. Bőrgyógyászatból: Szabadon választott téma.
6. Törvényszéki orvostanból: Vizsgálandók górcsövileg a nyaki izmok akasztásnál és az, hogy a górcsövi el
változások közül mi tekinthető biztosan vitális jelenségnek.
7. Szemészetből: Vizsgálatok a szaruhártyai ereződések tekintetében
8. Szülészet- és nőgyógyászaiból: Az ikerterhesség.
A nőiklinika anyagainak ismertetésével.
9. Általános kór- és gyógytanból: Alacsony és ma
gas légköri nyomás hatása a belső elválasztással biró
szervekre.
10. Kórbonctanból: Praecancerosus állapotok.
11. Orvosvegytanból: Szabadon választott téma.
12. Bonctanból: Kidolgozandók a carotisok ágai.
13. Szövettanból: A hypophysis és a corpus pineale
beidegzése.
14. Belgyógyászatból: A hasnyálmirigy külső és
belső secretiójának vizsgálata.
15. Belgyógyászati diagnosztikából: A tüdő műkö
dési elj.áirások vizsgálata.
16. Elmekórtanból: Végeztessenek klinikai megfigye.
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lések az ép és kóros izomtónusra vonatkozólag:. (Múlt tan
évi tétel.)
17. Gyermekgyógyászatból: Szabadon választott
téma.
18. Közegészségtanból: Tuberculosis bacillus kimutatatása és előfordulása tejben.
19. Egyetemi gyógyszertár pályatétele: Az V. Hel
vét és IV. Magyar gyógyszerkönyvek előírása szerint ké
szült Inf. ipecacuanha érték összehasonlítása.
III. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
pályatételei:
1. Philosophiából: a) Az ethikai idealismus tüzetes
ismertetése Böhm bölcseleté alapján.
b) Br. Kemény Zsigmond történetfilozófiai gondolatai.
2. Paedugogiából:

3. Paeáagogiai-lélektanból: A jellempróbák kérdése.
4. Magyar nyelvészetből: Valamely alföldi magyar
város vagy község nyelvjárásának ismertetése.
5. Magyar irodalomtörténetből: Tanulmány Széchenyi
írói munkássága köréből.
6. Német-philologiából: Szabadon választható iroda
lomtörténeti tétel, esetleg nyelvjárástanulmány.
7. Francia irodalomból: Ch.—L. Chassin et fécole de
Michelet.
8. Classica-philologiából: Mikor írta Platón a .,Oorgias“-t?
9. Magyar történelemből:
10. Magyar művelődéstörténelemből: Alföldi helység
történet.
11. Régészetből: A gepidák hagyatéka Magyarországon.
12. Földrajzból: Bármely alföldi kisebb tájegység
földrajzi monográfiája.
13. Valamely község néprajzi monográfiája (lehet
vázlat is) vagy szabadon választott néprajzi téma. Egyenlő
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értékek között az első tétel részesül előnyben. (Hermannféle alapítvány).
14.
Csengery-pályatétel: Sophoklies-fordításaink a
XIX. század végéig.
IV. A mathematikai és természettudományi kar
pályatételei:
1. Állatrendszertanból: Szabadon választható tétel
az állatrendszertan köréből. (A pályamunkához készített
gyűjtemény melléklendő s ez az állatrendszertani intézet
tulajdona marad.)
2. Általános állattanból: Szabadon választható tanul
mány az általános állattan vagy a mikrotechnika köréből.
(Készítmények, rajzok az Intézet tulajdonába mennek át.)
3. Ásvány- és földtanból: Szabadon választható tétel
az ásvány- és földtan köréből. 1. Alföldről, 2. Határhegy
ségek valamelyikéből.
4. Növénytanból: Szabadon választható tanulmány
a Virágtalanok köréből, különös tekintettel a Nagy-Alföld
flórájára. (A dolgozathoz készült rajzok és nagyítós ké
szítmények melléklendők, melyek a növénytani intézet tu
lajdonába 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 kísérlet
vagy irodalmi tanulmány a szerves vegytanból.
10. Szervetlen vegytanból: Szabadon választható kí
sérleti tanulmány a physiko-chemia bármely ágából.
Pályázati szabályok.
1. A tudományegyetem részéről kihirdetett jutalom
tételekre csak a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem
rendes, tanárjelölt és gyógyszerészhallgatói, „valamint az
egyetemi végbizonyítvány kiállítása után egy évig a dok
tori szigorlatra készülő jelöltek“ pályázhatnak.
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2. A pályázatok nyelve — ha csak kivételesen más
nincs meghatározva — egyedül a magyar.
3. Valamennyi pályadolgozat beadásának határnapja
1935. évi április 15-ike. A jutalmakat 1935. május 29-én
adja ki az Egyetemi Tanács az egyetem évzáró ünnepélyén.
4. A pályadolgozatok negyedrétben, tisztán, más ál
tal írva, lapszámozva, bekötve és jeligével ellátva nyújtan
dók be az illető Kar dékáni hivatalához.
5. A dolgozathoz használt források és segédeszközök
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 biró, vagy a kitűzött
határidő után érkezett dolgozatok a pályázaton nem vehet
nek részt.
8. A beérkezett kéziratok semmi szín alatt sem adha
tók vissza, hanem az illető kar levéltárában őrizendők meg.
9. A jutalmat a viszonylag legjobb munka csak abban
az esetben nyeri el, ha az magában véve is díjra méltó.
10. Pályadíjat rendszerint csak egy dolgozó nyerhet
el; 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 mű
vének kiadása alkalmával az egyetemi pályázatra, illetve
jutalmaztatásra hivatkozik, köteles a bírálatokat egész ter
jedelmükben a dolgozatokhoz kinyomtatni.

VI.

AZ EGYETEM HATOSAGAI
ÉS HIVATALAI.
1. Az egyetem hatóságai.
A m. kir. Ferencz József-tudományegyetem a tan
szabadság 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) mathematikai és természettudo
mányi karra.
Az egyes karok az általuk művelt tudományok tan
székeire kinevezett nyilvános rendes és rendkívüli taná
rokból állanak s az önmaguk által évenkint választott
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Dékán 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: hétköznapokon 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, szerdán, csütörtökön délben 1
órakor, pénteken és szombaton d. e. 11 órakor.
Mathematikai 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 szombatig d. e. 11— 12-ig.
Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő 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. V41—V42-ig.
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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; klinikai betegnyil
vántartó 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. V29—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. u.
3—7 óráig.
Folyóiratgyüjtemény.
(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz., 1. em.)

Nyitva: hétköznapokon d. e. 8—1 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 államtudomány kari intézetek.
(Dugonics-tér 13., fdsz. és II. em., tel. fdsz. 27—81., 11. em. 30—98.)

A Jog- és Államtudományi Kar Egyesített Szemináriumi Könyvtára.
(Dugonics-tér 13., tel. 27—81.)

Jogtörténelmi és egyházjogi szeminárium.
(II. em. 71. sz. a;, tel. 30—98.)

Római jogi szeminárium.
(II. em. 73. sz. a., tel. 30—98.)
Magánjogi szeminárium.
(II. em. 62. sz. a., tel. 30—98.)
Hiteljogi szeminárium.
(II.'em. 62. sz. a., tel. 30—98.)
Polgári törvénykezési jogi szeminárium.
(I. em., tel. 27—81.)
Büntetőjogi szeminárium.
(II. em. 74. sz. a., tel. 30—98.)
Közjogi szeminárium.
(II. em. 72. sz. a., tel. 30—98.)
Közigazgatási és pénzügyi jogi szeminárium.
(Fdsz. 9. sz. a., tel. 27—81.)
Nemzetközi jogi szeminárium.
(Fdsz. 12. sz. a., tel. 27—81.)
%

Politikai szeminárium.
(Fdsz. 10. sz. a., tel. 27—81.)
Jogelméleti szeminárium.
(Fdsz. 11. sz. a., tel. 27—81.)
Közgazdasági és statisztikai szeminárium.
(Fdsz. 8. sz. a., tel. 27—81.)

3. Orvostudománykari intézetek.
Agykutató Intézet.
(Kálvária-út 52., tel. 31—92.)
Általános kór- és gyógytani intézet.
(Templom-tér, tel. 15—33.)
Belgyógyászati klinika.
(Erzsébet-rakpart 15., tel. 31—93.)
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Belgyógyászati diagnosztikai klinika.
(Erzsébet-rakpart, tel. 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.)
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 intézet.
(Templom-tér, tel. 10—87.)
Kórbonctani és kórszövettani intézet.
(Kossuth Lajos-sugárút 40., tel. 18—94.)
Közegészségtani intézet.
(Kálvária-tér 5/b, tel. 13—61.)
Leiró- és tájbonctani 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.)
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4. Bölcsészet-, nyelv- és történet
tudománykari intézetek.
(Baross Qábor-u. 2. sz., II. és III. emelet.)
(Kapus telefonja: 28—34.)

Archaeologiai Intézet.
(III. em. 44—54. sz. a., tel. 18—66.)

Classica-Philologiai Intézet.
(III. em. 4., 6., 7. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

Egyetemes Történelmi Intézet.
(III. em. 1—3. sz. a., 28—34. mellékállomása.)

Földrajzi Intézet.
(III. em. 28—43. sz. a., tel. 21—90.)

Francia-Philologiai Intézet.
(II. em. 21—23. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

Qermán-Philologiai Intézet. '
(III. em. 11—12. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

Indogermán Nyelvészeti Intézet.
(III. em. 10. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

Magyar Irodalomtörténeti Intézet.
(III. em. 18— 19. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

Magyar Mííveléstörténeti Intézet.
(III. em. 55—56. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

Magyar Nyelvészeti Intézet.
(III. em. 14—15. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

Magyar Történelmi Intézet.
(III. em. 56—57. és II. em. 24. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

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

Néprajzi Intézet.
(III. em. 20—22. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

Ókori Történelmi Intézet.
(III. em. 4., 5. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)
8
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Paedagogiai Intézet.
(III. em. 23., 25. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

Paedagogiai-Lélektani Intézet.
(II. em. 16—19. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

I. Philosophiai Intézet.
(III. em. 24—25. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

II. Philosophiai Intézet.
(III. em. 8—9. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

Ural-altáji 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.)

Olasz lektori szoba.
(II. em. 20. sz. a., tel. 28—34. mellékállomása.)

5. Mathematikai és természet
tudománykari intézetek.
Állatrendszertani intézet és gyüiteménytár.
(Baross Gábor-u. 2. sz., fisz., tel. 28—22.)

Általános állattani és összehasonlító boncolástani intézet
és gyüjteraénytár.
^

(Baross Gábor-u. 2. sz., fisz., tel. 33—39.)

Általános növénytani és növényrendszertani intézet.
(Baross Gábor-u. 2. sz., I. em., tel. 33—38.)

Ásvány- és földtani intézet.
(Baross Gábor-u. 2. sz., I. em., tel. 33—34.)

Elméleti fizikai intézet.
(Templom-tér, tel. 33—37.)

Geometriai és ábrázoló geometriai intézet.
(Baross Gábor-u. 2. sz., II. em., tel. 33—45.)
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Mathematikai szeminárium.
(Baross Qábor-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—27.)

I

VIII.

AZ EGYETEMMEL KAPCSOLATOS
INTÉZMÉNYEK.
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 Qábor-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 gyüjteménytár
—
Általános állattani és összehasonlító boncolás
iam intézet és gyüjteménytár — — —
Általános kór- és gyógytani intézet — — —
Általános növénytani és növényrendszertani in
tézet — — —
— — — — — —
Archaeologiai intézet
— — — — — —
Ásvány- és földtani intézet és gyüjteménytár —
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 —
— — — —
Diáikjóléti és Diákvédő Iroda —
— — — —
Egyetemes történeti intézet —
— — — —
Elmegyógyászati klinika
—
— — ’— —
Elméleti fizikai intézet — — — — — —
Élettani intézet
— — — — — — —
Fogászati intézet
— — — — — — —
Földrajzi intézet
— — — — — — —
Francia philologiai 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.
30—02.
25— 17.
28—34.
27—80.
28—34.
22—36.
33—37.
28—23.
23—66.
21—90.
28—34.

118

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—68.
gazdasági hivatali épület portása — — 14—-11.
Geometriai és ábrázoló geometriai intézet — — 33—45.
Germán philologiai intézet —
— — — — 28—34.
Gyermekgyógyáiszati 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 kar tanári szobája
— 30—98.
Kísérleti fizikai intézet —
— — — — — 33—36.
Igazgató
— — — — — — — — 33—35.
Kórbonctani és kórszövettani intézet — — — 18—94.
Könyvtár —
— — — — — — —■ — 27—80.
Közegészségtani intézet —
— — — — — 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.
Orvosi vegytani intézet —
— — — — — 23—42.
Orvostudományi kari dékáni hivatal — — — 27—80.
Ókori történelmi intézet —
— — — — — 28—34.
Paedagogiai intézet — —
— — —- — — 28—34.
Paedagogiai lélektani intézet —
— — — — 28—34.
I. Philosophiai intézet —
— — — — — 28—34.
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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
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

i
I
l

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

i2 a

x

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

Sorsz.

név-, cím- és lakásjegyzéke.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

N év
Dr. Almási Antal .
Dr. Bach hnre . .
Dr. Balás P. Elemér
Dr. Baló József . .
Dr. Banner János .
Dr. Baranyai Zoltán
Dr. Bartók György .
Dr. Bay Zoltán . .
Dr. Bárczi Géza . .
Dr. Berecz János .
Dr. Berkesy László
Biela Mária . . . »
Dr. Biró Balázs . .
Dr. Bíró Vencel. .
Dr. Boda István
Dr. Bodnár János .
Dr. ifj. Boér Elek . ,
Dr. Buday Árpád .
Dr. Burger Károly .
Dr. Búza László
Dr. Csefkó Gyula .
Dr Csekey István .
Dr. Csinády Jenő .
Dr. Csörsz Károly .
Dr. Daday András .
Dr. Dávid Lajos . .
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. Ereky István .
Dr. Falta Marcell .
Dr. Farkas Béla . .
Dr. Ferenczi István
Dr. Filep Gyula . .
Dr. Fógel József. .
Dr. Földi Zoltán . .
Dr. Förster Aurél .
Dr. Fröhlich Pál .
Dr. Gaál András . • .

T ndom ánykar

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

C I m

Lakás

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

Budapest, 11, Olasz-fasor 17
Széchenyi-tér 9. Tel. 24-45
Bpest, II, Buday László-u. 7
Széchenyi-tér 2. a. Tel. 33-55
Dugonics-utca 3. Tel. 10-74
Genève 8 r. Sénebier
Újszeged, Népkert-sor 17. Tel. 31-52

Pallavicini-utca 5
Bpest, Csillaghegy, Fő-u. 26
Szülészeti klinika. Tel. 11-22
Belgy. diagn. kiin. Te). 31-88
Berlini-körűt 34
Budapest, VII, Huszár-u. 3
Kolozsvár (Cluj), Piarista rendház

Budapest, X., Pongrácz-u. 17
Debrecen, Orvos vegytani Int.
Kecskemét, Jogakadémia
Zerge-utca 19
Bpest, Vili, Rökk Szilárd- u 33
Petőfi S ándor-sugárút 25. Tel. 30-59

Szentháromság-u. 41
Horthy Miklós-u. 4. Tel.30-30
Jókai-utca 10. Tel. 28-23
Baja, Közkórház
Budapest, V, Zoltán-utca6
Templom-tér. Tel. 10-88
Vitéz-ulca 28. Tel. 32-28
Budapest, I, Döbrentei-u. 12
Kolozsvár, Berde Mózes-u. 3
Kolozsvár, Mikó-u.
Teleki-utca 5. Tel. 25-77
Horthy Miklós-u. 7
Budapest, 1., Bécsi kapu-tér 4
SztGyörgy-u. 12. Tel. 15-25
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-Koll. Tel. 15-70
Bpest, II, Ábrányi Emil-u. 10
Szentháromság-utca 14
Zerge-utca 19. Tel. 22-41
Budapest, IX, Gyáli-út 4
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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
98

N év

T udo
m ánykar

C í m

magántanár
math.
Dr. Gaál István . . . .
magántanár
bölcs.
Dr. Galamb Sándor . .
magántanár
orvos
Dr. Gáspár János . . .
ny. r. tanár
math.
Dr. Géléi József . . .
magántanár
orvos
Dr. Gél 1ért Albert . . .
magántanár
orvos
Dr. Genersich Antal . .
magántanár
jog
Dr. Geőcze Bertalan . .
c.
ny. rk. tanár
orvos
Dr. Géber János . . . .
magántanár
orvos
Dr. Göllner Lajos . . .
lektor
bölcs.
Grenet F. Henri
. . .
lektor
bölcs.
Dr. Grund Henrik . . .
c. rk. tanár
orvos
Dr. Gyergyai Árpád . .
ny. r. tanár
Dr. Győrffy István . . • math.
c, ny. rk. tanár
math.
Dr. Gyulai Zoltán . . .
magántanár
orvos
Dr. Hanasiewicz Oszkár
magántanár
orvos
Dr. Heiner Lajos . . .
ny. r. tanár
jog
Dr. Heller Erik . . . .
lektor
bölcs.
Hetzel Géza M. A. . . .
magántanár
bölcs.
Dr. Hille Alfréd . . . .
ny. r. tanár
bölcs.
Dr. Horger Antal . . .
ny. r. tanár
Dr. Horváth Barna . .
jog
előadó
jog
Dr. Illyefalvy I. Lajos .
ny. r. tanár
orvos
Dr. Issekutz Béla . . .
ny. r. tanár
jog
Dr. Iványi Béla . . . .
magántanár
orvos
Dr. Jancsó Miklós . . .
ny. r. tanár
orvos
Dr. Jankovich László .
orvos I ny. r. tanár
Dr. Jeney Endre . . .
magántanár
math.
Dr. Kalmár László . . .
magántanár
orvos
Dr. Kanyó Béla . . . .
lektor
bölcs.
Dr. Kappel Gyula . . .
magántanár
orvos
Dr. Kálló Antal . . . .
magántanár
bölcs.
Dr. Kecskeméti Ármin .
ny. r. tanár
math.
Dr. Kerékjártó Béla . .
ny. r. tanár
jog
Dr. Kiss Albert . . . .
ny. r. tanár
math.
Dr. Kiss Árpád . . . .
ny. r. tanár
orvos
Dr. Kiss Ferenc . . .
ny. r. tanár
bölcs.
Dr. Kogutowicz Károly .
magántanár
math.
Dr. Kol Erzsébet . . .
magántanár
math.
Dr. Kolosváry Gábor .
vivómester
Koós K álm án................ négy kar
Kovács Buna János . . négy kar testn. szakelőadó
Kovácsné Ruda Erzsébet négy kar testn. szakelőadó
magántanár
orvos
Dr. Kovács Kálmán . .
magántanár
orvos
Dr. Kovács Ödön . , .
magántanár
orvos
Dr. Kováts Ferenc . . .
magántanár
Dr. Kovrig Béla . . . .
jog
magántanár
math.
Dr. Kőszegi Dénes . .
ny. rk. tanár
orvos
Dr. Kramárjenő . . . .
c. rk. tanár
orvos
Dr. Kuncz Andor . . .
lektor
bölcs.
Kurusa J ózsef................
magántanár
orvos
Dr. Kühbacher Ferenc .
magántanár
math.
Dr. vitéz Lengyel Endre
magántanár
math.
Dr. Lipka István . . .
magántanár
orvos
Dr. Lukács József . . .

L a k.á s
Bpest, KÖzép-Mátyásf., M szló-u. 9

Budapest, Krisztina-körút 83
B udapest, VIII., M uzeum-u, 15/8,
Tel. 38ü06

Tisza Lajos-körút 37
Korona-u. 15. Tel. 15-58
Hódmezővásárhely. Közkórház
Bpest, V, Báthory-u. 3
Budapest, VI, Andrássy-út 2
Berzsenyi-u. 2/a. Tel. 23-66
Újszeged, Jankovich-u. 16/b
Horthy-Kollégium
Kolozsvár, Jókai-u. 18.
Dugonics-utca 3
Újszeged, Népkert-sor 7
Bpest, 1, Lenke-tér 7
Takaréktár-utca 8
Gizella-tér 3. Tel. 18-31
Újszeged, Népkertsor 2
Budapest, 11, Kitaibel Pál-u. 1
Batthyány-u. 4. Tel. 20-23
Béke-utca 5/a
Bpest, Vili, Főherceg S.-u. 8
Templom-tér. Tel. 10-87
Arany János-u. 2. Tel. 12-77
Templom-tér. Tel. 10 87
Kis-utca 1. Tel. 29-38
Kölcsey-utca 10. Tel. 11-28
Osztrovszki-utca 17
Bpest, VII, Rottenbiller-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. Tel. 15-58
Zerge-utca 19. Tel. 26-78
Vitéz-utca 4
Bpest, I, Németvölgyi-út 52/b
Takaréktár-utca 8
Korda-sor 95
Korda-sor 95
Tisza L.-körút 22. Tel. 28-01
Tisza L.-körűt 33. Tel. 16-61
Klauzál-tér 5. Tel. 24-40
Bpest, 11, Pasaréti-út 17
Tisza Lajos-körűt 46.
Szenthárom ság-utca 6/a. Tel. 32-02

Miskolc, Közkórház
Deák Ferenc-u. 4
Női klinika. Tel. 11-22
Tisza Lajos-körút 70
Tisza Lajos-körút 23.
Budapest, Vili, Gólya-u. 48
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T udómánykar

Cí m

Magyaryné Dr, Tochert Margit .

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

magántanár
c. ny. rk. tanár
lektor
magántanár
magántanár
magántanár
ny. r. tanár
ny. r. tanár
c. ny. rk. tanár
magántanár
ny. r. tanár
ny. rk. tanár
magántanár
c. ny. rk. tanár
magántanár
magántanár
magántanár
magántanár
magántanár
magántanár
ny. r. tanár
ny. r. tanár
ny. r. tanár
magántanár
magántanár
magántanár
magántanár
ny. r. tanár
magántanár
ny. r. tanár
c. ny. r. tanár
c. ny. rk. tanár
ny. r. tanár
lektor
magántanár
magántanár
ny. r. tanár
lektor
c. rk. tanár
c. rk. tanár
mb. előadó
ny. r. tanár
magántanár
ny. r. tanár
magántanár
magántanár
ny. r. tanár
ny. r. tanár
magántanár
magántanár
lektor
előadó
magántanár
ny. rk. tanár

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

Marót Károly . . .
Máliy Ferenc . . .
Márton Lajos . . .
Mátyás Jenő . . .
Méhes Gyula . . .
Menyhárth Gáspár .
Mester János . . .
Meszlény Artúr . .
Mészáros Gábor. .
Mészöly Gedeon
Miskolczy Dezső . .
Molnár József . . .
Sz. Nagy Gyula . .
Naray-Szabó István
Nyirő Gyula . . . .
Olay Ferenc . . .
Papp Antal . . . .
Páter Béla . . . .

Dr.báró Petrichavich-Horváth Emil

Dr. Polner Ödön . . .
Dr. Poór Ferenc . . .
Dr. Purjesz Béla . . .
Dr. Radó Tibor . . . .
Dr. Rácz B éla ................
Dr. Rejtő Kálmán . . .
Dr. Rétney Ferenc . . .
Dr. Riesz Frigyes . . .
Dr. Rotarides Mihály .
Dr. Rusznyák István . .
Dr. Scherffel Aladár. .
Dr. Schilling Gábor . .
Dr. Schmidt Henrik . .
Schneider Ferenc . . .
Dr. Schneller Károly . .
Dr. Cs. Sebestyén Károly
Dr. Sík Sándor . . . .
Dr. Stanghellini Arturo
Dr. Steiner Pál . . . .
Dr. Stief Sándor . , .
Dr. Sulica Szilárd . . .
Dr. vitéz Surányi-Unger Tivadar

Dr. Szakáll Zsigmond .
Dr. Szent-Györgyi Alberl
Dr. Szentiványi Róbert
Dr. Szentkirályi Zsigmond
Dr. Szentpétery Zaigmond . . •
Dr. Széki Tibor . . . .
Dr. Sztehló Zoltán . .
Dr. Tettamanti Béla . .
Thomas Edith................
Tóbiás László .
. . .
Dr. Tokay László . . .
Dr. Tomcsik József . .

Lakás
Bpest, I, Nagvboldogasszony-útja
18, Tel, 59 672

Bpest, V, Légrády Károly-u. 22
Tisza Lajos-körút 46
Bpest, I, Agárdi-u. 1/b
Somogyi-u. 24
Tihany, Biológiai Kutató Int.
Oroszlán-utca 4. Tel. 28-72
Kossuth L.-sút 41. Tel. 18-15
Bpest, II, Keleti Károly-u. 15/b
Margit-u. 26. Tel. 11-22
Tábor-u. 3, Tel. 19-18
Szenthárom ság-utca 2. Tel. 18-34

Szülészeti klinika. Tel. 11-22
Kossuth-utca 3
Szentháromság-u. 15.
Bpest, I, Lipótmezei Elmegvógyint.

Bpest, I, Budafoki-út 15.
B udapest, V, W ekerle S ándor-utca8

Kolozsvár, Monostori-út 165
Bpest, 11, Margit-rakpart 44
Klauzál-tér 5. Tel. 32-92
Börgyógy. kiin. Tel. 10-31
Szt. három ság-utca 14, Tel. 32-46

Columbus, Ohio, U. S. A.
Kecskemét, Tatai-u. 14
Margít-utca 6. Tel. 10-31
Sashalom, Pestm. Dittrich-út 7
Tábor-utca 3
Tihany, Biológiai intézet
Somogyi-utca 7.Tel. 32-42
Tihany, Biológiai Kutató Int.
Mérei-utca 8
Oroszlán-utca 4. Tel. 28-19
Tisza Lajos-körút 73
Miskolc, Lévay József-u. 47
Feketesas-u. 22
Gizella-tér. Piarista rendház
Royal szálló
Kolozsvár, Majális-u. 12/a
Horthy M.-utca 9. Tel. 18-47
Budapest, I, Attila-körút 17
Vitéz-utca 1.
Budapest, V, Báthory-u. 12
Kálvária-tér 5/b. Tel. 23-42
Templom-tér, R. kath. szem.
Hmvásárhely, Közkórház
Deák Ferenc-u. 2. Tel. 18-40
Kossuth-utca 9. Tel. 23-75
Miskolc, Mindszent-utca 22
Gyertyámos-utca 6
Gyertyámos-utca 6
Teleki-utca 14
Idegkllnika,Kálvária-út 52 Tel. 31-92

Somogyi-utca 7/a. Tel. 13-61
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Treer József
Tróján Emil .
Tukats Sándor
Túry Sándor Komé
Varga Béla . . .
Varga Lajos . . .
vitéz Varga Lajos
Várkonyi Hildebrand
Veress Elemér
Veress Gábor
Vidakovits Kamill
Vinczi Károly .
Waltner Károly
Zacher Pál . .
Zehery Lajos •
Zolnai Béla . .
Zöldy Miklós .

Tudománykar

C í m

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

magántanár
magántanár
magántanár
ny. r. tanár
magántanár
magántanár
magántanár
ny. r. tanár
ny. r. tanár
előadó
ny. r. tanár
előadó
c. rk. tanár
magántanár
c. ny. rk. tanár
ny. r. tanár
magántanár

Lakás
Bocskay-utca 9. Tel. 12-20
Tisza L.-körut 33. Tel. 33-53.
Dáni-utca 5. Telefon 10 87
Deák Ferenc-utca 8
Kolozsvár,Unitárius Kollégium
Sopron, Reálisk. nevelő int.
Bpest, II, Margit-körut 53
Kelemen-utca 7
Templom-tér. Tel. 28-23
Bpest, Máv. igazgatóság
Szentháromság-u. 14. Tel. 25-19
Újszeged,Temesv.-körut. Tel. 28 27

Gyerm. klinika. Tel. 16-96
Győr, Közkórház
Budapest, I, Budafoki-út 17
Bocskai-u. 9. Tel. 29-10
Budapest, II, Borbolya-u. 5
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