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I. A jo g - é s á lla m tu d o m á n y i k a rb a n .
1. Bevezetés a jog- és államtudományokba. Heti 2 ó ra ; hétfőn
és csütörtökön d. u. 6—7 óráig. Dr. Somló Bódog ny. r.
tanár, az I. tanteremben.
M e g je g y zé s. Az első évesek által hallgatandó.

2. Magyar alkotmány- és jogtörténet. Heti 5 óra ; szombat kivé
telével naponként d. e. 8—9 óráig. Dr. Óvári Kelemen ny.
r. tanár, az I. tanteremben.
3. A nyugateurópai államok alkotmánytörténete. Heti 3 ó ra;
hétfőn és szerdán déli 12—1 óráig és kedden d. e. 10— 11
óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
4. A római jog történelme. Heti 8 ó ra; szombat kivételével
naponként d. e. 9—10 óráig és hétfőn, szerdán és pénteken
d. e. 10—11 óráig. Dr. Farkas Lajos ny. r. tanár, az I.
tanteremben.
5. Római családi és örökösödési jog. (Rövid általános beveze
téssel.) Heti 4 óra; hétfőn, kedden és szerdán d. e. 11 —12
óráig, csütörtökön d. e. 10—11 óráig. Dr. Kiss Mór ny. r.
tanár, az I. tanteremben.
6. *Római jogi szeminárium. (Csakis olyanok részére, kik római
jogot 2 féléven át hallgattak.) Heti 2 ó ra; később megha
tározandó időben. Ugyanaz a tanár, a szemináriumi helyi
ségben.
7. Jogbölcsészet. Heti 5 ó ra; szombat kivételével naponként d. u.
4 —5 óráig. Dr. Somló Bódog ny. r. tanár, a II. tanteremben.
8. Nemzetközi jog. Heti 3 óra ; szerdán d. u. 5 - 6 óráig és
szombaton d. u. 4—6 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
F ig y e lm e z te té s . A nemzetközi jog a jövő félévben nem fog
előadatni.

9. Nemzetgazdaságtan. (A társadalmi gazdaságtan elmélete.) Heti
5 óra; szombat kivételével naponként d. e. 10 —11 óráig.
Dr. Navratil Ákos ny. r. tanár, a II. tanteremben.
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10. A társadalmi gazdaságtan és a szocializmus története. Heti
2 ó ra; pénteken d. u. 5—7 óráig. Ugyanaz a tanár, u.-ott.
11. Magyar magánjog. Heti 5 óra; szombat kivételével napon
ként d. e. 8—9 óráig. Dr. Kolosváry Bálint ny. r. tanár, a
11. tanteremben.
12. Magyar bányajog. Heti 2 óra; hétfőn és kedden d. e. 12—1
óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
13. Magyar közjog. Heti 5 óra; szombat kivételével naponként
d. e. 9—10 óráig. Dr. Réz Mihály ny. r. tanár, a II. tan
teremben.
14. A magyar büntetőjog. Heti 5 óra; kedd, szerda, csütörtök,
péntek és szombat reggel 7—8 óráig. Dr. Lukáts Adolf ny.
r. tanár, a 111. tanteremben.
15. A bűnvádi eljárás. Heti 3 óra; szerdán, csütörtökön és pén
teken d. e. 12 —1 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
16. Büntető perjog. Heti 5 óra; szombat kivételével naponként
d. e. 11 -1 2 óráig. Dr. Finkey Ferencz ny. r. tanár, a IIItanteremben.
17. A katonai bűnvádi perrendtartás alapvonalai. Heti 1 óra;
pénteken d. u. 4—5 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
18. Büntetőjogi szeminárium. Heti 1 óra; szombaton d. e. 11 — 12
óráig. Ugyanaz a tanár, a szemináriumi helyiségben.
19. *Kriminalisztikai gyakorlatok. Heti 1 óra ; szerdán d. u. 4—5
óráig. Ugyanaz a tanár, a III. tanteremben.
20. Ausztriai magánjog. Heti 5 ó ra; szombat kivételével napon
ként d. e. 10—11 óráig. Dr. Menyhárth Gáspár ny. r. tanár,
a III. tanteremben.
21. Házassági vagyonjog. Heti 2 óra; hétfőn és kedden d. e.
12 —1 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
22. Kereskedelmi és váltójog. Heti 5 ó ra; szombat kivételével
naponként d. u. 3—4 óráig. Dr. Kuncz Ödön ny. rkiv. tanár,
a III. tanteremben.
23. A biztosítási ügylet. Heti 2 óra; később meghatározandó idő
ben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
24. Polgári törvénykezési jog. Heti 5 óra; szombat kivételével
naponként d. e. 9—10 óráig. Dr. Tóth Károly ny. r. tanár,
a III. tanteremben.
25. Perorvoslatok. Heti 3 óra; hétfőn, kedden és szerdán d. e.
8—9 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
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26. Statisztika. Heti 5 óra; szombat kivételével naponként d. e.
8—9 óráig. Dr. Kenéz Béla ny. r. tanár, a IV. tanteremben.
27. A gazdasági élet statisztikája. Heti 3 ó ra; hétfőn, kedden és
szerdán d. e. 9 —10 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
28. Egyházjog. Heti 5 óra ; szombat kivételével naponként d. e.
10—11 óráig. Dr. Kosutány Ignácz ny. r. tanár, a IV. tan
teremben.
29. Kánoni házassági jog. Heti 2 ó ra ; hétfőn és kedden d. u.
4— 5 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
30. Kegyúri jog. Heti 1 óra; szerdán d. u. 4—5 óráig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.
31. Politika. Heti 5 óra; szombat kivételével naponként d. u.
3 —4 óráig. Dr. Balogh Arthur ny. r. tanár, a IV. tan
teremben.
32. Magyar közigazgatási jog. Heti 5 ó ra; szombat kivételével
naponként d. e. 11 — 12 óráig. Dr. Boér Elek ny. r. tanár,
a IV. tanteremben.
33. Magyar pénzügyi jog. Heti 5 ó ra ; hétfőn és kedden d. u.
5— 7 óráig, szerdán d. u. 5—6 óráig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
34. Közigazgatási és pénzügyi jogi praktikum. (Olyanok szá
mára, a kik legalább 2 félévig a közigazgatási vagy pénz
ügyi jogot hallgatták. Csak akkor fog megtartatni, ha leg
alább 6 hallgató jelentkezik.) Heti 2 ó ra; később megálla
pítandó időben. Ugyanaz a tanár, a szemináriumi helyi
ségben.
35. Az arányos képviseleti rendszer. Heti 1 ó ra ; pénteken d. e.
8 —9 óráig. Dr. Békésy Károly ez. ny. rk. tanár, a III. tan
teremben.
36. A családi intézmények szociológiája. Heti 1 óra ; minden
második pénteken d. u. 4 6 óráig. Dr. Buday Dezső ma
gántanár, az I. tanteremben.
37. *A római jog rendszere. Heti 4 ó ra; hétfőn, kedden, szerdán
és csütörtökön d. u. 5 - 6 óráig. Dr. Meltzl Balambér ma
gántanár, az I. tanteremben.
38. A birtok. Heti 1 óra; hétfőn d. u. 3 —4 óráig. Dr. Almási
Antal magántanár, a II. tanteremben.
39. Házassági jog. Heti 1 óra; hétfőn d. u. 4—5 óráig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.

8
40. A felülvizsgálat perorvoslata. Heti 1 ó ra; pénteken d. u.
5—6 óráig. Dr. Bíró Balázs magántanár, a III. tant.-ben.
41. A jogerősség az új P. p. szerint. Heti 1 óra; szombaton d. u.
4—5 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
42. *A moratoriumos rendeletek és a perjog. Heti 1 óra ; szom
baton d. u. 5—6 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
43. A kíil- és belpolitika egymáshoz való viszonya. Később meg
határozandó időben és helyen. Dr. Jászi Oszkár m.-tanár.
44. A büntetőjog átalakulása. Heti 2 ó ra; később meghatáro
zandó időben és helyen. Dr. Irk Albert magántanár.
45. Kriminálpsychologia. Heti 1 ó ra ; később meghatározandó
időben és helyen. Ugyanaz a tanár.
46. Reformkérdések az esküdtszéki eljárásban. (Minden hónap
első és harmadik szombatján.) Heti 1 óra; d. e. 8 —10 óráig.
Dr. Rácz Béla magántanár, a III. tanteremben.
47. Szemelvények a kártérítési jo g köréből. Minden második
szombaton d. e. 10—12 óráig. Dr. Szilágyi Antal magán
tanár, a IV. tanteremben.
48. Államszámviteltan. Heti 3 óra; hétfőn, kedden és csütörtökön
d. u. 5—6 óráig. Dr. Papp Antal mb. előadó, a II. tan
teremben.
49. Törvényszéki orvostan. (Joghallgatók számára.) Heti 2 óra ;
szombaton d. u. 3 —5 óráig. Dr. Kenyeres Balázs orvoskari
ny. r. tanár, a törvényszéki orvostani intézetben (Anatómia).
M ef/jef/j/zés. Beiratkozott joghallgatók az intézetben végzendő
bonczolásoknál jelen lehetnek. A beiratkozás a leczkekönyv
előmutatásával igazolandó.
50. Közegészségtan, különös tekintettel a közigazgatásra. (Jog
hallgatók számára.) Heti 2 óra ; szombat d. e. 10—12 óráig
Dr. Rigler Gusztáv orvoskari ny. r. tanár, a közegészségtani
intézetben.
51. Törvényszéki lélektan és elmekórtan. Heti 2 óra; szombaton
d. e. 9—11 óráig. Dr. Lediner Károly, orvoskari ny. r. tanár.
Ideg- és elmegyógyászati klinika. (Trefort-u. 63. sz.)
52. A magyar fürdők élettani és gyógyító hatásáról. Heti 1 óra ;
kedden d. u. 5 - 6 óráig. Dr. Lőte József, orvoskari ny. r.
tanár. Az ált. kór- és gyógytani int. tantermében. Trefortutcza 8. sz.

II. Az o r v o si karb an .
1. Leiró boncztan. Heti 5 óra; hétfőtől péntekig bezárólag d. e.
9—10 óráig. Davida Leó dr. ny. r. tanár, az Anatómia épü
letében.
2. Gyakorlati boncztan. Heti 10 óra ; hétfőtől péntekig bezárólag
d. e. 10—12 óráig. (5 óra fizetéses, 5 óra ingyenes.) Ugyanaz
a tanár, ugyanott.
3. Tájboncztan, kapcsolatosan gyakorlatokkal. Heti 3 ó ra; csü
törtökön és pénteken d. u. Va3—4 óráig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
In té z e ti sza b á ly o k . A múzeumi helyiségek orvoshallgatók
részére minden szombaton d. e. 11-1 óráig állanak nyitva.
Készítményeket a szekrényekből kivenni nem szabad. Idegenekre
vonatkozólag lásd a „Házi rendu-e{.
A boncztermek hallgatók részére nyitva állanak reggel 8
órától este 8 óráig, vasárnapot és ünnepnapokat, valamint szün
napokat sem véve ki. A gyakorlatokra hirdetett órák betartása
éppen úgy, mint az előadási óráké, kötelező; azon kívül az emlí
tett időben a hallgatók bármikor dolgozhatnak önkéntes szorga
lomból. A saját jól felfogott érdekük, valamint a kidolgozandó
anyag természete — a hulla gyors feloszlása — nemkülönben
azon körülmény, hogy a dolgozás az anyagtól feltételezetten nem
lehet folytonos, hanem megszakított, meg is kívánja, hogy ne
csak a kötelező órákban, hanem rendelkezésükre álló szabad ide
jükben is dolgozzanak.
A boncztermekbe olyankor, a midőn azokban dolgozás
folyik, idegeneket sem hallgatóknak, sem a szolgáknak bevezetni
nem szabad; oda idegenek olyankor csak az intézeti főnök enge
délyével léphetnek be.
A „Hallgatók tanuló-szobája" nyitva áll reggel 8 órától este
8 óráig. E szobában az ott levő, továbbá esetröl-esetre az elő
adási óra után kiadott, vagy az intézeti főnöktől különösen kikért
készítményeket a boncztanra beírott hallgatók szemlélhetik és
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tanulmányozhatják. A boncztanra be nem írott hallgatók csak az
intézeti főnök engedélyének kinyerése után használhatják e tanuló
szobát. A hallgatók tanuló-szobáját használók az ott levő, kiadott,
vagy kikért készítmények épségben tartására és otthagyására
becsületszó alatt köteleztetnek.
A gyakorlatokra beírt hallgatók mindegyike köteles magát
ellátni bonczkabáttal, bonczeszközökkcl, szappannal, továbbá két
törlő- és két alzatkendövel. Nagyobb eszközöket, ú. m. fűrészt,
fecskendőt stb. az intézet ad. Viselőkabátban dolgozni, bonczkabátot vagy kendőket az intézeten kívül mosatni nem szabad ;
a kabátoknak és ruháknak az intézetben, a szolgák útján való
mosatása ugyanoly árak mellett történik, mint az intézeti ruháé.
A gyakorlatokhoz, nemkülönben a Szigorlatokhoz szükséges
hullákat, konzerváló folyadékot, befecskendezési anyagot az intézet
szolgáltatja, és ezekért a hallgatók semminemű díjat nem fizetnek
valamint nem jár semminemű díjazás a szolgáknak a bonczolókabátok és eszközök megőrzéséért, sem a bonczoló-termekben
vagy a gyakorlati szigorlatoknál a hulla körűi való esetleges
segédkezésért.
Gyakorlatokra az 1-ső évi hallgató urak helyben, rendszerint
4-es csoportokban íratnak ki. E csoportokat félév elején tetszés
szerint megalkotják és a tanársegédnek, vagy gyakornoknak jelen
tik be. Felsőbb éves urak helyben és az egyetem központi épüle
tében is kiíratnak. A kiírást követő napon mindenki köteles a
kidolgozáshoz hozzáfogni, ellenben esetenként a dolgozáshoz
való jogát elveszíti.
A gyakorlatokra kiírott hallgatók kötelesek a kidolgozásra
kijelölt tárgyat egészen és pontosan kikészíteni, és a készítményt
a tanárnak, tanársegédnek vagy gyakornoknak bemutatni és elde
monstrálni, ellenesetben veszélyeztetik indekszeik láttainoztatását.
Teljesen kidolgozott, akár szárított, akár borszeszes készít
ménynek sajátul való hazavitele csak az intézeti főnök engedélye
és attól nyert igazolvány mellett eszközölhető.
Bárminemű heveny hullarésznek az intézetből való kivitele
rendőrileg fenyíttetik meg.
4. Szövettani gyakorlatok. Heti 10 óra, 5 órai tandíjért; hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken d. e. 10 órától 12
óráig. Apáthy István dr. ny. r. tanár, az állattani intézetben
(Műzeum-kert).
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J e g y ze t. Az 1. félévi szövettani gyakorlatokban jelentkezé
sük sorrendje szerint 80 másodéves orvostanhallgató vehet részt.
A 80 sorszámon fölül jelentkezők a szövettani gyakorlatokban a
II. félévben vesznek részt. Külön dolgozódíjat nem fizetnek. Tar
toznak azonban dolgozóhelyük elfoglalása előtt 20 K. biztosítékot
fizetni az intézeti tanársegéd kezéhez. A biztosítékot az elfogyasz
tott tárgy és fedőlemezek árának, továbbá az okozott károkból
netán reájuk eső résznek levonása után a félév végén vissza
kapják.
5. Élettan. Heti 5 óra; hétfőtől péntekig d. e. 9—10 óráig.
Veress Elemér dr. ny. r. tanár, az élettani intézet tanter
mében.
6. Élettani gyakorlatok. Heti 10 óra, 5 órai díjért; hétfőtől pén
tekig d. e. 10—12 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
J e g y z e t. A kísérletekkel egybekötött előadásokon kívül
a hallgatók az Élettani intézetben hétfőtől péntekig délelőtt
10— 12 óráig gyakorlatokban is vesznek részt; a hallgatóság nagy
számára való tekintettel a vallás- és közokt.-ügyi miniszter úr az
orvoskari tanártestület javaslatára elrendelte, hogy ezentúl úgy a
szövettani, mint az élettani gyakorlatok is kétfelé osztassanak és
mindkét félévben tartassanak; és pedig a hallgatók a szövettani
gyakorlatok rovatában említett módon oszlanak meg, t. i. az I.
félévben az első 80 jelentkező orvostanhallgató a szövettani gya
korlatokra iratkozik be, a 80 sorszámon túl jelentkezők pedig az
élettani gyakorlatokra; a második félévben aztán azok, a kik az
I. félévben a szövettani gyakorlatokban vettek részt, az élettani
gyakorlatokra iratkoznak be és megfordítva. Minthogy az élettani
intézet ez idő szerint az élet- és kórvegytani intézetet is magában
foglalja, az élettani gyakorlatoknak munkarendje az élet- és kór
vegytan gyakorlati tanításának érdekeire is figyelmet fordít.
A kötelező élettani gyakorlatokra beiratkozott hallgatók ket
tős csoportokba osztva, egy-egy dolgozó asztalt és három fiókot
kapnak, a szükséges kémlőszerekkel és eszközökkel együtt. Az
utóbbiakat térítvény ellenében veszik át, és a félév végén az eltört,
illetve megrongált eszközök árát megtéríteni tartoznak; az elhasz
nált kémlőszerekért pedig nyolez koronát fizetnek.
Az intézetben különleges búvárkodással, vagy pályatételeknek
kidolgozásával foglalkozni kívánók minden hétköznapon reggel
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8—1 óráig és d. u. 3—7 óráig, sürgős szükség esetén, az intézet
igazgatójának beleegyezésével ezen kívül eső időben is dolgoz
hatnak ; félévenként nyolcz korona kémlőszerdíjat fizetnek, fizetik
a kísérletekhez felhasznált állatoknak beszerzési árát és tartásdíját,
és a kezeikhez adott készülékben okozott károkat megtéríteni tar
toznak. Az ilyen vizsgálódásokhoz szükséges külön kémlőszerek
és egyéb anyagok beszerzésének költségeit ugyancsak az illető
dolgozó viseli. A munkálatokról a dolgozók rendszeres naplót
vezetnek, mely az intézetnek tulajdona marad és másutt csakis
az intézet igazgatójának beleegyezésével használható föl. A mun
kálatok eredményei szintén csak az intézet igazgatójának bele
egyezésével, és mint az intézetből származó közlemények hozhatók
nyilvánosságra.
Az intézet könyvtára, az intézet igazgatójának tudtával, a
fent említett munkaórákban használható, és abból egyes művek
térítvény ellenében ki is kölcsönözhetők. Több kötetből álló, teljes
kötetszámban még meg nem jelent művek-, továbbá folyóiratok
nak egyes számai csakis az intézet igazgatójának egyes esetekre
szóló külön engeddyével, és akkor is csak rövid időre adhatók
kölcsön.
7. A szénvegyületek kémiája. (Tekintettel az orvostanhallgatók
igényeire.) Heti 5 ó ra; hétfőn d. u. 2—3 óráig, kedden és
szerdán d. u. 2—4 óráig; esetleg később megállapítandó
időben. Reinbold Béla dr. ny. rk. tanár, az élettani intézet
tantermében.
8. Gyógyszertan. Heti 5 óra; hétfőtől péntekig d. e. 8—9 óráig.
Lőte József dr. ny. r. tanár mint helyettes, a gyógyszertani
intézet tantermében (Trefort-utcza 8. sz.).
9. önálló vizsgálódás a gyógyszertan köréből. Heti 5 ó ra; hét
főtől péntekig a nap világos óráiban. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
10. M magyar fürdők éle tani és gyógyító hatásáról. Heti 1
óra; kedden d. u. 5 —6 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
11. Gyógyszerismeret. Heti 5 óra; hétfőtől péntekig d. e. 9—10
óráig. Jakabházy Zsigmond dr. ny. r. tanár, a gyógyszer
tani-intézet tantermében (Trefort-utcza 8. sz.).
12. Önálló vizsgálódás a gyógyszerismeret köréből. Heti 10
óra; hétfőtől péntekig a nap világos óráiban. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
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13. Az újabb gyógyszerekről.. Heti 1 óra; később meghatáro
zandó időben, lssekutz Béla dr. magántanár, ugyanott.
14. A gyógyszerészeti műtan elmélete. Heti 2 óra; szombaton
d. e. 10—12 óráig, lssekutz Hugó dr. magántanár, a gyógy
szerészeti intézet tantermében.
15. **Vénykészítési gyakorlatok. Heti 3 óra; szombaton d. u.
3—6 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
16. Vénykészitési gyakorlatok. (Orvosok részére.) Heti 1 óra;
később meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
J e g y z e t. A II. éves gyógyszerészhallgatók a laboratórium
ban fölhasználandó anyagok és kémszerek árában, valamint az
eszközök használatáért 10 koronát fizetnek. A gyógyszerészdoktor
jelöltek ugyanezekért 20 koronát fizetnek.
17. Általános kór- és gyógytan. Heti 5 óra; hétfőtől péntekig
d. e. 11—12 óráig. Löte József dr. ny. r. tanár, az ált. kór
ós gyógytani intézet tantermében (Trefort-utcza 8. sz.).
18. Általános kór- és gyógytani gyakorlatok. Heti 5 óra; hét
főtől péntekig déli 12—1 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
19. önálló vizsgálódás az ált. kór- és gyógytan köréből. (Heti
5 órai díjért); egész héten át a nap világos óráiban. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.
20. Részletes bakteriológia. Heti 2 óra; kedden és szerdán d. u.
3—4 óráig. Konrádi Dániel dr. m.-tanár, a kórtani intézet
tantermében.
21. M veszettség kór- és gyógytana. Heti 1 óra; szombaton
d. e. 9—10 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
22. Kórboncztan. Heti 5 ó ra; hétfőtől péntekig d. e. 8—9 óráig.
Veszprémi Dezső dr. ny. r. tanár, a kórboncztani intézetben.
23. Kórboncztani és kórszövettani gyakorlatok. Heti 10 óra, 5
órai díjért; hétfőtől péntekig d. e. 9— 11 óráig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
J e g y z e t. A Kórboncztani és kórszövettani intézet nyitva van
d. e. 8—1 óráig, d. u. 3—6 óráig. A gyakorlatokra beírt hall
gatók kettős csoportokban dolgozó asztalt, fiókot a szükséges esz
közökkel,'és egy mikroskopiumot kapnak térítvény mellett. A met
szetek elkészítéséhez felhasznált vegyiszerek- és festékekért 5 koro
nát fizetnek. A beírt hallgatók a tanrendben megszabott órákon
kívül is foglalkozhatnak kórszövettani vizsgálatokkal.
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24. Belgyógyászat. Heti 10 óra; hétfőtől péntekig reggel 7—9
óráig. Jancsó Miklós dr. ny. r. tanár, a belgyógyászati
klinikán.
J e g y z e t. A belgyógyászati klinikán levő ágyak száma 20;
ehhez sorolható még az emeleten elhelyezett 70 ágy, valamint a
fertőző barakban elhelyezett 24 ágy és a tüdőbetegek osztálya 65
ágygyal, melyek a tanításra épp úgy felhasználtatnak, mint a tulaj
donképpeni klinikán levők. A délutáni látogatás 4 órakor kez
dődik; a beírt hallgatók számára különben a klinika, valamint a
laboratóriumi helyiség egész nap hozzáférhető.
25. Kopogtatás és hallgatódzás, tekintettel a mellkasi szervek
bántalmainak kórisméjére. Heti 2 ó ra; kedden és szerdán
d. u. 2—3 óráig. Biichler Ignácz dr. magántanár, a belgyó
gyászati klinikán.
26. Belgyógyászati diagnostika. Heti 3 ó ra; hétfő, szerda és
péntek d. u. 4—5 óráig. Elfér Aladár dr. magántanár, a
belgyógyászati klinika tantermében.
27. Sebészet. Heti 10 óra; hétfőtől péntekig d. e. 9—11 óráig
Makara Lajos dr. ny. r. tanár, a sebészeti klinikán.
28. Sebészeti műtéttan. Heti 5 óra; hétfőn és szerdán d. u.
5—1/i7 óráig, pénteken 5 —7 óráig. Ugyanaz a tanár, a
sebészeti műtőintézetben.
J e g y z e t. A sebészeti klinika modern felszerelésű, egyeme
letes épület. 105 ágy hét teremben és 5 szobában van a fekvő
betegek számára berendezve.
Az előadás- és a műtéti bemutatások az amphitheátrális
teremben tartatnak. Az épület egyik szárnyában egy második műtőhelyiség is van teljesen felszerelve.
Járó betegek számára külön várószobák és rendelő helyiség
szolgálnak. Van az intézetnek külön Röntgen-, diagnostikai, gór
csői és vegyi dolgozó helyisége, van fényképező helye és kézi
könyvtára.
Az orthopaedia czéljaira az alagsorban külön helyiségek van
nak berendezve.
A klinikához tartozó műtőintézet a telep hullaházában van
elhelyezve és fölszerelve.
A hallgatók gyakorlati kiképzés czéljából csoportokban köz
vetlen részt vesznek úgy az előadás bemutatásaiban és műtétéi-
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ben, valamint a járóbeteg rendelésen. Délután 5 órakor a tanár
segédek a hallgatók számára beteglátogatást tartanak a kórter
mekben.
A műtőintézetben a tanár és a tanársegédek vezetése mellett
hullagyakorlatok tartatnak, ugyanitt tartatnak a műtéttani elő
adások is.
29. Orthopaediai sebészet Heti 5 óra; kedden és csütörtökön
d. u. 5—7*7 óráig és szombaton d. c. 9—11 óráig. Hevesi
Imre dr. ny. rk. tanár, a sebészeti klinikán.
30. Sebkezelés- és kötszereléstan. Heti 3 ó ra; kedden és szom
baton d. u. 4—7*6 óráig. Bénél János dr. magántanár, a
sebészeti klinikán.
31. Operatív fogászat. Heti 2 óra; szombaton d. e. 8—10 óráig.
Höncz Kálmán dr. m.-tanár, fogászati poliklinika (Trefortutcza 1. sz.).
32. Foghúzásl gyakorlatok. (Altatás- és érzéstelenítéssel.) Heti 5
óra; hétfőtől péntekig d. e. 8 - 9 óráig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
33. Conservativ fogászat. (Tömési és fogkezelési gyakorlatok.)
Heti 5 óra; hétfőtől péntekig d. u. 5—6 óráig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
34. Fül-, orr- és gégegyógyászat. Heti 3 ó ra ; kedden és csü
törtökön d. u. 5—7 í 7 óráig. Gyergyai Árpád dr. magán
tanár, fül-, orr- és gégegyógyászati poliklinika (Trefortutcza 1. sz.).
35. Fül-, orr- és gégegyógyászati gyakorlatok. Heti 2 ó ra; szom. baton délelőtt. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
36. Sebészeti műtéttan. Heti 3 ó ra; kedden és csütörtökön d. u.
6—71/* óráig. Vidakovidi Kamill dr. magántanár, a sebé
szeti műtőintézetben.
37. A szem kór- és gyógytana. Heti 10 óra ; hétfőtől péntekig
d. e. 11 órától d. u. 1 óráig. Imre József dr. ny. r. tanár,
a szemészeti klinika tantermében.
J e y t/ze t. A szemészeti klinikának 72 betegágya van. A reg
geli beteglátogatás 8 órakor, a délutáni 4 órakor kezdődik; bejáró
betegek részére rendelés van köznapokon 9-től. Műtétek rend
szerint szerdán és szombaton 11-től 1-ig (műtétek száma 500
körül). Úgy a beteglátogatásokban, valamint az ambuláncziában
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az orvostanhallgatók és szigorlók résztvehetnek. A klinikának szö
vettani, kórszövettani és bakteriológiai vizsgálatokhoz teljesen föl
szerelt laborátoriumaiban orvostanhallgatók és szigorlók a tanár
engedélyével dolgozhatnak, és ugyancsak az ő engedelmével a
klinikának elég gazdag szakkönyvtárát is használhatják.
A laborátorimnban dolgozás, nemkülönben az olvasóterem
ben tartózkodás idejét esetről-esetre állapítjuk meg az érdekeltekre
tekintettel.
38. Nőgyógyászat. Heti 3 óra ; kedden d. u.
—1/.,6 óráig,
szombaton d. e. 11—1 óráig. Szabó Dénes dr. ny. r. tanár,
a szülészeti és nőgyógyászati klinikán.
39. Szülészeti műtéttan. Heti 2 óra; csütörtökön d. u. 7*5—1/i7
óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
.Jegyzet. A szülészeti és nőgyógyászati klinikán a tanár
minden tanév I. felében az elméleti és gyakorlati szülészetet már
vett orvostanhallgatóknak a nőgyógyászatot és szülészeti mütéttant
adja elő, ellenben a szülészetet csak bábanövendékeknek, mig a
tanév II. felében „Elméleti és gyakorlati szülészet0 czímen orvostanhallgatóknak tartja szülészeti előadásait.

40. Szülészeti és nőgyógyászati propűdeutika. (Vizsgálati mód
szerek és gyógyító eljárások.) Heti 2 ó ra ; szombaton d. u.
4—6 óráig. Ákontz Károly dr. magántanár, a szülészeti és
nőgyógyászati klinikán.
41. Nőgyógyászati műtéttan hullagyakorlatokkal. Heti 2 ó ra;
később meghatározandó időben. Vértes Oszkár dr. ma
gántanár.
42. Elmegyógyászati gyakorlatok. Heti 3 ó ra; hétfőn, szerdán,
pénteken d. u. 1ii5—1/26 óráig. Lediner Károly dr. ny. r.
tanár, az ideg- és elmegyógyászati klinikán (Trefort-utcza
63. sz.).
43. Törvényszéki lélektan és elmekórtan. Heti 2 óra; szombaton
d. e. 9—11 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
J e g y z e t. Az ideg- és elmegyógyászati klinikán levő ágyak
száma 260. Átlagos elmebetegfelvétel 290. Átlagos idegbeteg
felvétel 120. A járó betegek átlagos száma 1000. Délelőtti beteglátogatás 10 órakor, délutáni 4 órakor. Járó betegek ellátása dél
előtt 9 órakor. Laborátoriumbeli munka egész nap.

17
44. Bőr- és bujakórtan. Heti 5 óra; hétfőn, szerdán d. e. 11—1
óráig, pénteken d. e. 11—12 óráig. Marschalkó Tamás dr.
ny. r. tanár, a bőrkórtani klinikán.
J e g y z e t . A klinikán állandóan 110—120 között változik a
fekvő betegek száma, bejárók száma évenként 4600; naponta
átlag 50—60 jár be kezelésre d. e. 8 —12 óráig. D. u. betegláto
gatás 4—6 közt, a melyben a hallgatók is részt vehetnek. E mel
lett a klinika igazgatója minden nyári félévben „dermatotherapiai
gyakorlatok" czímen publikumot tart, a melyben az orvostanhall
gatók gyakorlatilag is képezhetik magukat. Az intézet eredeti
Finsen-készülékkel, nagy Röntgen-laborátoriummal s gazdag
moulage- és fényképgyűjteménynyel bir. A prostituáltak osztálya
szintén a klinikán van elhelyezve.

45. A bőrbetegségek kór- és gyógytana. Heti 2 ó ra; kedden
d. u. 5—7 óráig. Veress Ferencz dr. magántanár, a bőrgyó
gyászati klinikán.
40. Bőr- és bujakórtani diagnostika. Heti 2 ó ra; szombaton d. e.
9 ---11 óráig, üéber János dr. magántanár, ugyanott.
47. Gyermekgyógyászat. (IV. éves orvostanhallgatók részére köte
lező félév.) Heti 5 óra; kedden, csütörtökön d. e. 11— 1
óráig, szombaton d. e. 11 —12 óráig. Genersich G usztávát.
ny. rk. tanár, az egyetemi gyermekpoliklinika tantermében
(Rákóczi-út 42. sz.).
48. Törvényszéki orvostani gyakorlatok. Heti 5 ó ra; később
meghatározandó időben délelőtt. Kenyeres Balázs dr. ny. r.
tanár, a törvényszéki orvostani intézetben (Anatómia-épület).
J e g y z e t . A törvényszéki orvostani intézet rendőrségi és
törvényszéki vizsgálatokat, ezek között rendőri és bírói bonczolásokat végez. A beiratkozott hallgatók — és pedig úgy az orvosi,
mint a jogi kar hallgatói — a vizsgálatoknál jelen lehetnek, utób
biaknak a bonczterembe való belépéskor — illetéktelen egyének
távoltarthatása czéljából — szükség esetén az erre jogosító igazoló
jegyeiket fel kell mutatniok. A rendőri halottvizsgálatok rendsze
rint a d. e. órákban reggel 8 órától kezdve történnek, a bírói bonczolások előre meg nem határozott időben, többnyire a déli órákban.

49. Törvényszéki orvostani vizsgáló módszerek. Heti 3 ó ra ; hét
főn, kedden, szerdán d. u. 4—5 óráig. Demeter György dr.
2
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50.

51.

52.

53.

m.-tanár, a törvényszéki orvostani intézetben (Anatómiaépület).
Közegészségtan. (II. Járványtan.) Heti 3 ó ra; hétfőn, kedden
és szerdán d. u. 7 a3—7*4 óráig. Rigler Gusztáv dr. ny. r.
tanár, a közegészségtani intézet tantermében.
Közegészségtan. (Gyógyszerészettanhallgatók számára.) Heti
3 óra; csütörtökön és pénteken d. u. 7*3—4 óráig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.
Dolgozatok a közegészségtani intézetben. (Elörehaladottabbaknak.) Heti 5 órai tandíjért; hétfőtől péntekig egész napon
át. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Egészségtani vizsgálati módszerek. Heti 2 óra; később meg
határozandó időben. Filep Gyula dr. m.-tanár, ugyanott.

J e y y z e t. A közegészségtani intézetben önálló vizsgála
tokkal foglalkozni óhajtó orvosdoktorok és orvostanhallgatók, a
tanártól kijelölt helyen és órákban dolgoznak. A kísérletekhez
szükséges eszközöket az intézet adja, kísérleti állatokért és ezek
eltartásáért a vizsgáló a beszerzési árat megtéríteni tartozik.
A folyóiratokkal és szakmunkákkal gazdagon felszerelt könyv
tárban a tanár engedélyének elnyerése után hétköznapokon d. e.
8—12 óráig és d. u. 2—6 óráig lehet foglalkozni. Folyóiralok és
tankönyvek ki nem kölcsönözhetők. Kézi könyveket a tanár külön
•engedelmével és írásos elismerés ellenében legfölebb 10 napra
lehet kikölcsönözni.
Az intézetben a felsorolt előadásokon kívül évente egyszer
(az I. félévben szept. 15—decz. 15. között) tartatik a „középiskolai
orvosi és egészségtantanúi i tanfolyam“ és évente kétszer a tiszti
orvosi vizsgálatokra előkészítő tanfolyam. Előbbi tanfolyamban
résztvevők 20 koronát fizetnek az elhasznált kémszerekért és az
intézet eszközeinek használatáért.
Az 1915—16. tanév I. felében Engel Gábor dr. ny. rk. tanár,
Steiner Pál dr. és Bénél János dr. rn.-tanárok nem tartanak elő
adást; Szabó József dr. és Veress Ferencz dr. m.-tanárok hadban
lévén, előadásaik megtartásáról hirdetés útján fogják értesíteni a
hallgatóságot.

d-a/s/K.
I»
III. A bölcsészet-, n y e lv - és tö rté n e ttu d o m á n y i
karb an .
I.

B ö lc s é s z e ti e lő a d á s o k .

1. Általános metaphysika. Heti 2 óra; hétfőn d. u. 6—7 óráig és
szombaton d. u. 4—5 óráig. Dr. Pauler Ákos ny. r. tanár,
a IV. tanteremben.
2. Német philosophiai irányok a XIX. százádban. Heti 2 ó ra;
kedden és csütörtökön d. u. 6—7 óráig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
3. *A tétel tiszta logikai elmélete. Heti 1 ó ra; pénteken d. u.
6 —7 óriág. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
4. Philosophiai seminarium: Locke főbb műveinek tárgyalása
(a tanárképző tagjainak ingyen.) Heti 2 óra; hétfőn d. u.
4 —5 óráig és szerdán d. u. 6—7 óráig. Ugyanaz a tanár,
a II. tanteremben.
, 5. A nevelés története. Heti 3 ó ra; hétfőn, kedden és szerdán
d. u. 5 - 6 óráig. Dr. Sdineller István ny. r. tanár, a IV. tan
teremben.
6. A nevelés részletkérdései. Heti 2 óra; csütörtökön és pénteken
d. u. 5 —6 óráig. Ugyanaz a tanár, az I. tanteremben.
7. Paedagogiai gyakorlatok. (A tanárképző rendes és rendkívüli
tagjainak ingyen.) Heti 2 óra; szombaton d. u. 5—7 óráig.
Ugyanaz a tanár, a II. tanteremben.
8. Philosophiai ethika. Heti 4 óra; hétfőn, kedden,‘szerdán és
csütörtökön d. u 4—5 óráig. Dr. Bartók György magán
tanár, az I. tanteremben.
II.

N y e lv é s z e ti és iro d a lm i e lő a d á s o k .

9. Finnugor összehasonlító hangtan és alaktan. Heti 3 ó ra;
hétfőn, kedden és szerdán d. u. 3—4 óráig. Dr. Zolnai
Gyula ny. r. tanár, a II. tanteremben.
10. Finn nyelvtan és olvasmányok. Heti 2 ó ra; csütörtökön és
szombaton d. u. 3—4 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
2*
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11. Nyelvészeti gyakorlatok. (Tanárképző.) Heti 2 óra; pénteken
d. u. Vs3—Vs5 óráig. Ugyanaz a tanár, a Magyar Nyelvé
szeti Szeminárium helyiségében.
12. Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 3 óra; kedden, szerdán
és csütörtökön d. e. 9—10 óráig. Dr. Gombocz Zoltán ny. r.
tanár, az I. tanteremben.
13. *Oszmán-török nyelv. Heti 2 óra; pénteken d. e. 8 -10 óráig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
14. Kun nyelvemlékek. Heti 1 óra ; szombaton d. u. 4—5 óráig.
Dr. Pröhle Vilmos magántanár, később meghatározandó
helyen.
15. Oszmán-török szóképzés. Heti 1 ó ra; szombaton d. u. 5—6
óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
16. Vörösmarty, Petőfi és Arany. Heti 5 óra; kedden, szerdán,
csütörtökön d. u. 4—5 óráig és pénteken d. u. 4- 6 óráig.
Dr. Dézsi Lajos ny. r. tanár, a III. tanteremben.
17. Irodalomtörténeti gyakorlatok az újabb magyar irodalom
történetéből. (A tanárképzőben.) Heti 2 ó ra; csütörtökön
d. e. 11— 1 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
18. Latin mondattan. Heti 3 óra; hétfőn, szerdán, pénteken d. e.
8—9 óráig. Dr. Csenged János ny. r. tanár, a 111. tan
teremben.
19. Cicero in Verrem IV. de signis. Heti 2 ó ra; kedden és csütör
tökön d. e. 8 —9 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
20. *Vergilius Cataleptonjai és eclogái latin stílus és beszédgyakorlatokkal a tanárképzőben. Heti 2 óra; pénteken d. e.
10 -1 2 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
21. *Mütörténeti gyakorlatok a tanárképzőben. (Olympia. Váza
képek.) Heti 2 óra; szombaton d. e. 10 —12 óráig. Ugyanaz
a tanár, a classica-philologiai szemináriumban.
22. Görög történetírók. Heti 3 óra; hétfőn, kedden és szerdán
d. e. 9—10 óráig. Dr. Hornyánszky Gyula ny. r. tanár,
a II. tanteremben.
23. Görög dialektológia. Heti 2 óra; hétfőn és kedden d. e.
10—11 óráig. Ugyanaz a tanár, a III. tanteremben.
24. Gyakorlatok a görög nyelvjárásos feiratok köréből. (Tanár
képző.) Heti 2 óra; csütörtökön d. e. 11— 1 óráig. Ugyanaz
a tanár, a IV. tanteremben.
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25. Ófelnémet irodalomtörténet. Heti 2 ó ra; kedden d. e. 11 —12
óráig és szombaton 10—11 óráig. Dr. Schmidt Henrik ny. r.
tanár, az 1. tanteremben.
26. Lessing. Heti 2 óra; kedden és szerdán d. e. 10—11 óráig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
27. Német szóképzés. (Tanárképzői előadás.) Heti 2 óra; szerdán
és szombaton 11 —12 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
28. *Német szeminárium. Heti 1 óra; hétfőn d. e. 10—11 óráig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
29. A franczia forradalom és a császárság korának irodalma.
(Franczia nyelven.) Heti 3 óra; kedden és szerdán d. e.
12—1 óráig és csütörtökön d. e. 10—11 óráig. Dr. Kari
Lajos ny. r. tanár, a III. tanteremben.
30. Idegen irodalmak hatása a franczia költészet fejlődésére a
tizenhetedik századig. Heti 2 óra ; később meghatározandó
időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
31. *Franczia mondattani gyakorlatok. (Tanárképző intézeti elő
adás.) Heti 2 óra; hétfőn d. e. 11 — 1 óráig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
32. A román nyelv- és irodalom újabbkori története. Heti 2 ó ra;
hétfőn és kedden d. u. 2—3 óráig. Dr. Moldován Gergely
ny. r. tanár, az 1. tanteremben.
33. Alexandri költészete. (Szemináriumi gyakorlatok.) Heti 2 ó ra;
szerdán d. u. 2 —4 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
34. A román nyelv hangtana. (Tanáil épzői gyakorlatok.) Heti
2 óra; csütörtökön d. u. 2—4 óráig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
35. *Elet és halál a biblia költészetében. Heti 2 óra; később
meghatározandó időben. Dr. Eisler Mátyás magántanár, az
1. tanteremben.
36. Dante politikai rendszere. Heti 2 ó ra; később meghatáro
zandó időben. Dr. Cs. Papp József magántanár, az 1.
tanteremben.
37. *Elméleti és gyakorlati könyvtártan, (bibliotheconomia). Heti
2 ó ra; később meghatározandó időben. Dr. Gyalui Farkas
magántanár, az egyetemi könyvtár előadási termében.

22
III.

T ö rté n e lm i és fö ld r a jz i e lő a d á s o k .

38. Hazánk története a XVI. században. Heti 4 ó ra; hétfőn,
kedden, szerdán és csütörtökön d. e. 11 -1 2 ig. Dr. Szádeczky
Lajos ny. r. tanár, a II. tanteremben.
39. Történetíróink a XV. században. Heti 1 ó ra; pénteken d. e.
11 —12 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
40. Kútfő tanulmányok a XVI. századból. (A magyar történelmi
szemináriumban.) Heti 2 óra; szombaton d. e. 11— 12 óráig.
Ugyanaz a tanár, a magyar tört. szemináriumban.
41. A magyar történelem forrásai a vezérek korában. Heti 2 óra ;
szombaton d. u. 2 - 4 óráig. Dr. Dékáni Kálmán magán
tanár, a III. tanteremben.
42. Művelődés a magyar keresztény társadalom szervezése korá
ban. Heti 4 óra ; kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken
d. e. 7—8-ig. Dr. Erdélyi László ny. r. tanár, a IV. tant.-ben.
43. */. Mátyás-kori törvények művelődéstörténeti feldolgozása.
Szemináriumi gyakorlatok. Heti 2 ó ra; hétfőn d. u. 2—4
óráig. Ugyanaz a tanár, a magyar tört. szemináriumban.
44. *Előadások, felolvasások a művelődéstörténeti dolgozatok
köréből. Heti 1 óra; hétfőn d. u. 4 —5 óráig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
45. A rómaiak történelme a pun háborúkig. Heti 4 ó ra; hétfőn,
kedden, szerdán és csütörtökön d. e. 10 —11 óráig. Dr. Schilling Lajos ny. r. tanár, a II. tanteremben.
46. A görögök történelme. Folytatás. Heti 1 ó ra; pénteken d. e.
10 —11 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
47. Gyakorlatok az ó-kori történelemből. Heti 2 ó ra; pénteken
d. u. 3 - 5 óráig. Ugyanaz a tanár, az egyetemes tört. sze
mináriumban.
48. A legújabb kor története. Heti 4 óra ; hétfőn, kedden, szer
dán és csütörtökön d. e. 12— 1 óráig. Dr. Márki Sándor
ny. r. tanár, az I. tanteremben.
49. Szemináriumi gyakorlatok a középkor történetéből. Heti 2
óra; csütörtökön d. u. 3 5 óráig. Ugyanaz a tanár, az egy et.
tört. szemináriumban.
50. Keleti vallásos régiségek. I. Heti 5 ó ra; kedden, szerdán, csü
törtökön, pénteken és szombaton d. u. 2 —3 óráig. Dr. Posta
Béla ny. r. tanár, az érm. és rég. intézetben.
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51. Homerosi régiségek. (Tanárképzői tagoknak ingyen.) Heti 2
óra; pénteken és szombaton d. e. 12—1 óráig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
52. *Róma görög tartományai. Heti 2 ó ra; később meghatáro
zandó időben. Dr. Biuiay Árpád magántanár, az érni. és
rég. intézetben
53. *A római köztársaság érmészete. Heti 2 óra ; később meg
határozandó időben. Dr. Kovács István magántanár, az érm.
és rég. intézetben.
54. Általános földrajz. (I. rész. Mathematikai és csillagászati föld
rajz.) Heti 3 óra; hétfőn, kedden és szerdán d. e. 9—10
óráig. Dr. Cholnoky Jenő ny. r. tanár, a IV. tanteremben.
55. Leiró földrajz. Amerika. Heti 3 óra ; kedden és szerdán d. e.
8 —9 óráig és szombaton d. u. 12—1 óráig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
56. Magyarország földrajza. I. rész. Heti 2 óra; kedden d. u.
4—5 óráig, szerdán d. u. 6 —7 óráig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
,
57. Földrajzi gyakorlatok. Heti 2 ó ra; szerdán d. u. 4 —6 óráig.
Ugyanaz a tanár, a földrajzi intézetben.
58. 'M világháború néprajzi következményei Magyarországra
nézve. Heti 1 óra; szombaton d. e. 7—8 óráig. Dr. Herrmann Antal magántanár, később meghatározandó helyen.
IV .

A k a rb a n m ű k ö d ő m a g á n ta n ító k e lő a d á s a i.

59. *Olasz nyelv kezdőknek. Heti 2 óra; később meghatározandó
időben. Cs. Papp József magántanár, mint magántanító, az
I. tanteremben.
60. *Olasz nyelv haladóknak. Heti 2 óra ; később meghatározandó
időben. Ugyanaz a tanár, mint magántanító ugyanott.
61. M anzoni: A jegyesek. Heti 1 óra; később meghatározandó
időben. Ugyanaz a tanár, mint magáutanító ugyanott.
62. Angol nyelvtani gyakorlatok. Heti 2 óra ; később meghatá
rozandó időben cs helyen. Dr. Boros György magántanitó.
63. Angol olvasmányok különböző szerzőktől. Heti 2 óra ; később
meghatározandó időben és helyen. Ugyanaz a tanár.
64. Milton: Paradise lost. Heti 1 óra; később meghatározandó
időben és helyen. Ugyanaz a tanár.
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65. Franczia nyelv, I. csoport (kezdőknek). Heti 2 óra; később
meghatározandó időben és helyen. Tourné Oaston magántanító.
66. Franczia nyelv, II. csoport (haladóknak). Heti 2 ó ra; később
meghatározandó időben és helyen. Ugyanaz a tanár.
67. Franczia nyelv, III. csoport (haladottaknak). Heti 2 ó ra;
később meghatározandó időben és helyen. Ugyanaz a tanár.
V.

Ü gyességek.

68. *Új módszer a szépírás elsajátítására és tanítására (rendes
hallgatóknak ingyen). Heti 3 óra ; később meghatározandó
időben és helyen. Lázár Ödön magántanító.
69. *Diszirások (rendes hallgatóknak ingyen). Heti 2 óra ; később
meghatározandó időben és helyen. Ugyanaz a tanár.
70. *Szabadkézi rajz és festés. Heti 5 óra; vasárnap d. e. 8—1
óráig. Merész Gyula magántanító, később meghatározandó
helyen.
Dr. Gergely Sámuel, Dr. Erdélyi Pál cimz. ny. rk. tanárok,
Dr. Lukinich Imre, Dr. Horváth Jenő, Dr. Huss Richard, Dr. Roska
Márton, Dr. Bruckner Győző magántanárok és Dempsey John
József magántanító ebben a félévben nem tartanak előadást.
Szemináriumok.
(Nyolc helyiség a központi egyetem épületében, a király-utcai és a szinház-utcai
szárny 1. emeletén.)

1.

P h il o s o p h i a i és p a e d a q o g i a i s z e m i n á r i u m .

a) Philosophiai szeminárium. Vezető tanár: Dr. P auler Á kos.
b) Paedagogiai szeminárium. Vezető tanár: Dr. S chneller István .
ti. C lassica p h ilo l o g ia i s z e m i n á r i u m .

Latin philologiai szeminárium. Vezető tanár: Dr. C sengeri J ános.
Görög philologiai szeminárium. Vezető tanár: Dr. H ornvánszky
G yula .

Ókori művészettörténeti szeminárium. Vezető tanár: Dr. C sengeri
J ános.
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,'i. M o d e r n ph ilolof/iai s z e m i n á r i u m .

A) Magyar philologiai szeminárium.
a) Magyar nyelvtudományi és összehasonlító finn-ugor nyelvé
szeti szeminárium. Vezető -tanár: Dr. Z olnai G yula.
b) Magyar irodalomtörténeti szeminárium. Vezető tanár: Dr. D ézsi
L ajos.

c) Urál-altáji philologiai szeminárium. Vezető tanár: Dr. G ombocz
Z oltán .

B) Német és román philologiai szeminárium.
a) Német philologiai szeminárium. Vez. tanár: Dr. S chmidt H enrik .
b) Franczia philologiai szeminárium. Vezető tanár: Dr. K ari.
L ajos.

c) Román nyelvészeti és irodalmi szeminárium. Vezető tanár:
Dr. M oldován G ergely.
4. T ö r té n e lm i s z e m i n á r i u m .

a) Magyar történelmi szeminárium. Vezető tanár: Dr. S zádeczky
L ajos.

b) Magyar miívelődéstörténelmi szeminárium. Vezető tanár: Dr.
E rdélyi L ászló.

c) Ó-kori történelmi szeminárium. Vezető tanár: Dr. S chii.ling
L ajos.

d) Közép- és új-kori történelmi szeminárium. Vezető tanár: Dr.
M árki S ándor.

e) Régészeti szeminárium. Vezető tanár: Dr. P ósta B éla . (Lásd
érmészeti és régészeti intézet és gyűjtemény.)
f) Földrajzi szeminárium. Vezető tanár: Dr. C holnoky J enő. (Lásd
földrajzi intézet.)
K i v o n a t a bölcsészet-, n y e lv - és t ö r t é n e t t u d o m á n y i k a r
s z e m i n á r i u m i s z a b á ly z a tá b ó l.
(Jóváhagyva az 1902 április hó 16.-án 13.439. sz. alatt kelt miniszteri rendelettel.)
1. §. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar szemináriumai
négy szakcsoportra oszlanak, ú. m .: 1. a b ö l c s é s z e t i é s n e v e 
l é s t u d o m á n y i , 2. c l a s s i c a p h i l o l o g i a i , 3. m o d e r n p h i -
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l o l ó g i a i és 4. t ö r t é n e l e m - f ö l d r a j z i szakcsoportra. Ezek
közűi a modern philologiai csoport a következő két osztályra szakad :
a) magyar nyelvtudomány az összehasonlító finn-ugor nyelvészettel,
magyar irodalomtörténet és ural-altaji nyelvészet; b) német, román és
franczia philologia.
A történelem-földrajzi szakcsoportok osztályai a következők:
a} magyar történelem ; b) egyetemes történelem ; c) régészet; d) földrajz.
2.
§. A szemináriumok c é l j a : egyetemi hallgatókat a tudomá
nyos kutatás módszerébe bevezetni.
5.
§. A gyakorlatokban rendszerint részt vehetnek az egyetemi rendes
hallgatók közül, a III. semesteren kezdve, a kiket a vezető tanár fölvesz.
10. §. A szemináriumi gyakorlatok, egy tudományszakból két
óráig, rendes egyetemi órák számába mennek, mind a tanárra, mind
a hallgatókra nézve.
11. §. A gyakorlatokban való részvételt s a helyiségek haszná
latát a vezető tanár félévenként engedélyezi; kifogás alá eső tagokat
azonban félév közben is kizárhat.
12. §. Az elnök, a mennyiben felügyelete alatt közös használatú
könyvek állanak : ezeknek,
a vezető tanárok pedig szakkönyvtáraik
nak állandó és közvetlen kezelését, saját felelősségük alatt, egyes hall
gatóikra bízhatják.
13. §. A szemináriumi helyiségek és fölszerelések a tagok hasz
nálatára állanak naponkint reggel 8 órától este 9 óráig. A közös szemi
náriumi helyiségekhez minden tag külön kulcsot kap, a melynek elvesz
tése esetén a kulcsnak, valamint esetleg az átalakítandó zárnak és a
kellő számú kulcspéldánynak költségeit az illető tag hordozza. A ki
nem tagnak adja át a kulcsát, örökre kizáratik. A ki nem kiván többé
tagja lenni a szemináriumnak, köteles kulcsát / szaadni.
14. Fölvételkor minden tag köteles a vezető tanár kezébe 10
koronát letenni, a mely összeg biztosítékul szolgál a szemináriumi vagyon
megkárosítása ellenében és a melyet az illető tag a félév végén, a föl
merült kár esetén levonással, kap vissza. A könyvekért a tagok, a letéti
összeg erején felül is, egyetemlegesen felelősek.
15. §. Szemináriumi tagok leczkekönyvét a kar dékánja csak abban
az esetben hitelesíti, ha a vezető tanártól kiállított és a szakcsoport
vagy osztály elnökétől láttamozott igazolványt mutat föl arról, hogy az
illetőnek a szemináriummal szemben nincs anyagi kötelezettsége.
16. §. Könyvek a szemináriumi helyiségből ki nem vihetők, kivéve
a vezető-, illetőleg elnöktanár engedélyével a tanárképző intézet céljaira.

IV. A m a th e m a tik a i és term észettu dom ányi karban.

1. Differenciál- és integrálszámítás. Heti , 4 óra; kedden és
szerdán d. e. 11 — 1 óráig. Dr. Riesz Frigyes ny. r. tanár, az
I. sz. mathematikai tanteremben (Közp. épület, I. cin.).
2. Bevezetés a ponthalmazok elméletébe. Heti 2 óra ; hétfőn d.
e. 11 — 1 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
3. *Mathematikai szeminárium. Heti 1 óra; pénteken d. u. 4 - 5
óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
4. *Mathematikai gyakorlatok kezdők számára. Heti 1 óra; pén
teken d. u. 3—4 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
5. Számelmélet. Heti 2 óra ; hétfőn d. c. 10 —12 óráig. Dr. Haar
Alfréd ny. rk. tanár, a II. sz. math. tant.-ben.
6. A másodrendű, felületek elmélete. Heti 2 óra ; szerdán d. e.
10--12 óráig. Ugyanaz a tanár, a II. sz. math. tanteremben.
7. *Mathematikai szeminárium. Heti 1 óra ; kedden d. e.
11 — 12 óráig. Ugyanaz a tanár, az I. sz. math. tant.-ben.
8. Legendre-féle polynomok. Heti 1 óra ; csütörtökön d. e. 10 —11
óráig. Ugyanaz a tanár, a II. sz. math. tant.-ben.
' 9. *Mathematikai gyakorlatok kezdők számára. Heti 1 ó ra;
kedden d. e. 10-11 óráig. Ugyanaz a tanár, az 1. sz. math.
tanteremben.
10. Ábrázoló geometria. (I. rész. Monge-féle orthogonalis projekczió.) Heti 3 óra; kéthetenként hétfőn és csütörtökön de. 8 - 9 óráig és szerdán és szombaton d. e. 8 10 óráig.
Dr. Klug Lipót ny. r. tanár (központi épület, III. cm,).
11. Ábrázoló geometria. (III. rész. Forgásfelületek.) Heti 2 óra;
kéthetenként kedden és pénteken d. e. 8 10 óráig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.
12. *Rajz- és szemináriumi gyakorlatok az ábrázoló geometriából.
Heti 2 óra; minden második héten hétfőn és csütörtökön
d. u. 2—4 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott. (Biztosítéki
díj az asztalfiók kulcsáért 1 korona, mely a kulcs ellenében
a félév végén visszaadatik.)
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13. Kísérleti természettan. (I. rész. Mechanika és hőtan.) Tanár
jelöltek és orvostanhallgatók számára. Heti 5 ó ra; hétfőtől
péntekig d. e. 7—8 óráig. Dr. Tangl Károly ny. r. tanár, a
tcrmészettani intézetben (közp. épület, II. emelet).
14. Természettani gyakorlatok. III. éves tanárjelöltek számára. Heti
4 óra ; megbeszélés szerint. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
15. Természettani gyakorlatok és vizsgálódások. Olyanok számára,
kik négy féléven át gyakorlatokban már résztvettek. Heti 6
óra; megbeszélés szerint. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
16. ^Természettanielőadási gyakorlatok. Tanáiképzőintézeti tagok
számára. Heti 3 ó ra; később meghatározandó időben.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
17. Általános kísérleti természettan. Gyógyszerészettanhallgatók
számára. Heti 5 óra; hétfőtől péntekig d. e. 11—12 óráig.
Dr. Pfeiffer Péter ny. fk. tanár, a természettani intézetben
(közp. épület, II. emelet).
18. Természettani gyakorlatok. II. éves tanárjelöltek számára. Heti
4 óra; hétfőn d. u. 3 5 óráig és szombaton d. e. 10-12
óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
19. Radioaktivitás. Heti 1 óra; később meghatározandó időben.
Dr. Károly Irén magántanár, a fizikai előadóteremben.
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A természettani intézet nyitva van hétköznapokon d. e. 9—1
óráig és d. u. 3 —6 óráig. Ez idő alatt az intézet könyvtára is
nyitva van. Házi használatra csak kettős példában meglevő köny
vek adatnak ki.
■5

20. Elektrosztatika és magnetosztatika. Heti 2 ó ra; később meg
határozandó időben az előadások tartásával megbizandó tanár,
a II. sz. math. tanteremben.
21. Folytonos közegek mechanikája. Heti 3 óra; később mégha
tározandó időben az előadások tartásával megbizandó tanár,
ugyanott.
22. Mathematikai physikai szeminárium. Heti 2 óra; később
meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
23. Általános kísérleti vegytan. (1. rész. Elméleti vegytan.) Heti 5
óra; hétfőtől péntekig d. e. 8—9 óráig. Dr. Fabinyi Rudolf
ny. r. tanár, a vegytani intézetben (Múzeum kert).
24. Analytikai diemia, kapcsolatban gyakorlatokkal. II. éves gyógy
szerészettanhallgatók részére. Heti 25 (fizetéses 20) ó ra; hét-
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30.

31.

főtől péntekig naponként d. e. 10—12 óráig és d. u. 3—6
óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Vegytani gyakorlatok. Orvostanhallgatók részére. Heti 10 (fize
téses 5) óra; hétfőtől péntekig naponként d. u. 3—5, illetve
4—6 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Vegytani gyakorlatok. Tanárjelöltek számára. Heti 10 (az
indexbe 5 órás tárgynak írandó); hétfőtől péntekig d. u.
3 —5, illetve 4—6 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Bevezetés a vegytani búvárkodás módszereibe. (A doktori
fokra készülők részére.) Heti 48 (fizetéses 25) óra ; hétfőtől
szombatig naponként d. e. 8—12 óráig és d. u. 2—6 óráig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Bevezetés az elméleti chemiába. Főleg gyógyszerészhallgatók
részére. Heti 4 óra ; hétfőtől csütörtökig naponta d. e. 10 -11
óráig. Dr. Rnzitska Béla ny. rk. tanár, az egyetem chemiai
intézetének tantermében.
Válogatott fejezetek az analytikai chemiából. Haladottabbak
és doktori fokra készülők részére. Heti 2 óra ; később megha
tározandó időben. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Bevezetés a szénvegyületek chemiájába. Heti 2 ó ra; később
meghatározandó időben. Dr. Széki Tibor magántanár, a vegy
tani intézetben.
Életchemiai dynamika. I-ső rész. Heti 1 óra; később megha
tározandó időben. Dr. Kanitz Aristides magántanár, ugyanott.

A vegytani gyakorlati oktatásban résztvevő egyetemi hall
gatók tartoznak félévenként 20 korona biztosítékot, a laborató
riumi adrninistratióval megbízott adjunctus vagy tanársegéd kezé
hez lefizetni. A biztosíték a félév végével egészben, illetve az inté
zeti eszközökben okozott kár fedezésére szolgáló összeg levonása
után, visszatéríttetik.
A gyakorlatok természetéhez és óraszámához képest meg
állapított dolgozó helydíjat tartoznak továbbá befizetni:
a) tanárjelöltek.......................................
3 koronát;
b) orvostanhallgatók................................
13
„
c) gyógyszerészettanhallgatók és a bölcs.
doktori fokra k é s z ü lő k ................ 23
Tandíjelengedésben részesülők a tandíjkedvezmény mérvéhez
képest a dolgozó helydíj felét fizetik, illetve a díjfizetés alól tel
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jesen mentesek. Hasonló kedvezményben részesíthetők arra külö
nösen érdemes egyetemi hallgatók.
A vegytani intézet nyitva van ünnep- és szünnapok kivéte
lével naponta d. c. 8--1 óráig, d. u. 3 6 óráig. Az intézeti
könyvtár d. e. 11—1 óráig van nyitva; házi használatra csak
kettős példában meglevő könyvek adatnak ki.
32. Az ásványok alaki tulajdonságairól általában és Dana IV,
V, VI osztályába tartozó ásványokról részletesen. Heti 5
óra; hétfőn és kedden d. u. 3- 4 óráig, szerdán és csütör
tökön d. u. 3—4V3 óráig. Dr. Szádeczky Gyula ny. r. tanár,
az ásvány- és földtani intézetben (közp. épület, földszint,
délnyugati sarokrész).
33. Kristálytani gyakorlatok. Heti 6 ó ra; hétfőn, kedden és pén
teken d. e. 10—12 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
34. Haladottabbak foglalkozása az ásvány- és földtani intézetben.
Külön megállapítandó heti 6 órában. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.
A gyakorlatokért, valamint a foglalkozásért 5 —5 korona
díj fizetendő az intézeti adjunctus kezébe.
35. *Az Erdélyi Erchegység eruptivus kőzeteiről, microscopiumi
bemutatásokkal. Heti 2 óra; később meghatározandó időben.
Dr. Szentpétery Zsigmond magántanár, az ásvány- és föld
tani intézetben.
Az ásvány- és földtani intézet a dolgozók számára nyitva
van ünnep-, szombat- és szünnapok kivételével naponta d. e.
8—12 óráig és d. u. 3—6 óráig. Az intézet felszerelése csak az
intézetben használható, ki nem adatik.
Az Erdélyi Nemzeti Múzeum és az Egyetem nagyobb gyűj
teményei vasár- és ünnepnapokon d. e. 10 —12 óráig vannak
nyitva.
36. Általános növénytan. Heti5 óra; hétfőtől péntekig d. e. 7 8
óráig. Dr. Győrffy István ny. r. tanár, a központi egyete
men, a növénytani intézet tantermében.
37. Növénytani microscopiumi gyakorlatok. (Tanárjelöltek részére.)
Heti 6 óra; szerdán d. e. 10—12 óráig és csütörtökön d. e.
8—12 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
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38. Növénytani microscopiumi gyakorlatok gyógyszerészhallgatók
számára. Heti 6 óra ; pénteken d. e. 9—12 óráig és szom
baton d. e. 8 -1 1 óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
39. Haladottabbak foglalkozása az általános növénytani intézet
ben. Olyanok számára, akik legalább (a tanári pályára ké
szülőkre nézve köteles) négy féléven át microscopiumi gya
korlatokban részt vettek, esetleg doctorátusra készülnek. Az
egész hét világos óráiban. (Az indexbe 10 órás tárgynak
írandó be.) (A tanárképző tagjainak ingyen.) Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
40. *Növényrendszertan. (II. rész.) Heti 3 óra ; hétfőn, csütörtökön
d. u. 2—3 óráig és szombaton d. e. 7—8 óráig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.
41. A növények érzékszervei. (A tanárképző tagjainak ingyen.)
Heti 1 óra; később meghatározandó időben. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
42. Az orvosi növények ismertetése, különös tekintettel a hazai
termelésre. Heti 1 óra; szombat d. e. 11 —12 óráig. Dr. Páter
Béla magántanár, ugyanott.
A gyakorlatokra beiratkozott hallgatók általában és összesen
10 kor. biztosítékot tesznek le az intézeti assistens kezébe, a mely
biztosíték-összeget — az esetlegesen felmerülő kártétel megtérítése
után, a visszamaradó összegben vagy egészben — félév végén
ki-ki visszakapja.
A gyakorlatokra beíratkozóknak részletes tájékozást nyújt a
„Laboratóriumi házirend"; ezt minden laborátoriumi dolgozó az
index-aláírás alkalmával megkapja.
A növénytani intézet és a gyűjteménytár (botanikus-múzeum
és az új botanikus-kert területén levő növényrendszertani intézet)
nyitva van a munkanapokon d. e. 8 órától d. u. 12 óráig és dél
után 3—6 óráig, ünnep- és vasárnapokon d. e. 9—111/2 óráig.
Az intézeti könyvek és eszközök csak ott használhatók, haza nem
adatnak. A mennyiben a helyszűke engedi, előzetes megállapo
dásra az intézetben, illetőleg a botanikus-kertben, mint beirat
kozott rendkívüli hallgatók, esetleg olyanok is dolgozhatnak, a kik
az egyetem körén kívül állanak, de valamely különleges búvárlattal
foglalkozni kívánnak.
A régi botanikus-kert vasárnap és az ünnepek délutánja
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kivételével naponként nyitva d. e. 7—12 óráig és d. u. 2—7
óráig. A kapuzárás idejét harangszó jelzi.
t

43. Általános állattan. Heti 5 óra ; hérfön, kedden, szerdán, csü
törtökön és pénteken déli 12 órától d. u. 1 óráig. Dr. Apáthy
István ny. r. tanár, az állattani intézetben, a Múzeum-kertben.
44. Állattani gyakorlatok. (Tüskésbőrűek.) Heti 5 óra; pénteken
d. u. 2 —4 óráig, szombaton d. e. 9 - 1 2 óráig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
45. Szövettani gyakorlatok. Heti 10 óra; (heti 5 órai díjért) hét
főn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken d. e. 1 0 - 12
óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Mathematikai és természettudományi kari hallgatók szövet
tani tandíjának elengedése dolgában a Math.- és Természettud.
Kar határoz.
Az állattani gyakorlatokban résztvevők 10 K, önálló búvárlatok
kal foglalkozók 100 K dolgozódíjat fizetnek és 10 K, illetőleg 100 K
biztosítékot tesznek le az intézeti adjunctus kezéhez. Mentességet
mindkétféle díj alól az állattani intézet igazgatója ad arra érde
meseknek.
Az állattani intézet nyitva van ünnep- és vasárnapok dél
utánjainak kivételével naponta d. e. 9—1 óráig és d. u. 3—7,
óráig. Az intézeti könyveket a hallgatók csak ott használhatják
haza nem vihetik. A kik az intézetben önálló búvárlatokkal kíván
nak foglalkozni, forduljanak dr. Apáthy Istvánhoz, az intézet igaz
gatójához.
46. *A sejtek differentiálódása. Heti 2 ó ra; később meghatáro
zandó időben. Dr. Géléi József magántanár, az állattani inté
zet félemeleti előadó teremben.
47. *Természetbölcsészet. Kéthetenként 2 óra; minden második
szombaton d. u. 2—4 óráig. Dr.Palágyi Menyhért m.-tanár,
a II. sz. math. tanteremben.
Dr. Dávid Lajos, Dr. Szilády Zoltán és Dr. Gaál István
magántanárok e félévben nem tartanak előadást.
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!. A jo g - és á lla m tu d o m á n y i k a ro n e lő a d ó k n a k
lakásczím ei.

Óvári Kelemen dr. nyilv. r. tanár, Monostori-út 9. sz.
Farkas Lajos dr. nyilv. r. tanár, Rózsa-utcza 8. sz.
Kiss Mór dr. nyilv. r. tanár, Erzsébet-utcza 9. sz.
Lukáts Adolf dr. nyilv. r. tanár, Király-utcza 8. sz.
Kosutány Ignácz dr,. nyilv. r. tanár, Kenyér-utcza 1. sz.
Balogh Arthur dr. ny. r. tanár, Trefort-utcza 13. sz.
Navratil Ákos dr. nyilv. r. tanár, Gyulay Pál-utcza 9. sz.
Somló Bódog dr. nyilv. r. tanár, Fadrusz János-utcza 12. sz.
Kolosváry Bálint dr. nyilv. r. tanár, Petőfi-utcza 4. sz.
Kenéz Béla dr. nyilv. r. tanár, Fürdő-utcza 23. sz.
Boér Elek dr. nyilv. r. tanár, Mátyás király-tér 7. sz.
Menyhárth Gáspár dr. nyilv. r. tanár, Szentegyház-utcza 4.
Finkey Ferencz dr. nyilv. r. tanár, Majális-utcza 29. 1. em.
Tóth Károly dr. nyilv. r. tanár, Mátyás király-tér 8. sz.
Réz Mihály dr. nyilv. r. tanár, Unió-utcza 2. sz.
Kuncz Ödön dr. ny. rk. tanár, Majális-utcza 18. sz.
Békésy Károly dr. ez. nyilv. rk. tanár, Majális-utcza 24. sz
Szigethy Lehel dr. m.-tanár, Kecskemét.
Á'goston Péter dr. m.-tanár, Nagyvárad.
Buday Dezső dr. m.-tanár, Kecskemét, Szabadság-tér 1. sz.,
Kolozsvár, Majális-utcza 27. sz.
Obetkó Dezső dr. m.-tanár, Eperjes, Szebeni-utcza 14. sz.
Meszlényi Arthur dr. m.-tanár, Budapest II., Nyúl-utcza 4.
Balás Elemér dr. m.-tanár, Torda; Kolozsvár (minden hét
főn), Bem-utcza 5. sz.
Sigmond Andor dr. m.-tanár, Nagyvárad, Schlauch-tér 5. sz.
Meltzl Bálambér dr. m.-tanár, Ferencz J.-út (Uránia-épület).
3*
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Kovács Gábor dr. m.-tanár, Debreczen, Kossuth-utcza 28. sí!.
Almási Antal dr. in.-tanár, Budapest, Relek-utcza 53. sz.
Joó Gyula dr. in.-tanár, Kecskemét, Sutu-utcza 252. sz.
Trocsányi József dr. m.-tanár, Sárospatak.
Bíró Balázs dr. m.-tanár, Szentegyház-utcza 31. sz.
Jászi Oszkár dr. m.-tanár, Budapest, Pasaréti-út 79. sz.
Réthey Ferencz dr. m.-tanár, Kecskemét V., Nagykörösi-út 52.
Dr. Irk Albert m.-tanár, Ferencz József-út 38. sz.
Rácz Béla dr. m.-tanár, Máramarossziget.
Szilágyi Antal dr. m.-tanár, Máramarossziget.
Dr. Papp Antal, m. kir. p.-ü. igazgató megbízott előadó,
Bocskay-tér 7. sz.

II. Az o r v o si k a ro n e lő a d ó k n a k la k á s c z im e i.
Davida Leó dr. nyilv. r. tanár, Kert-utcza 12. sz.
Lechner Károly dr. nyilv. r. tanár, Kert-utcza 1. sz.
Szabó Dénes dr. nyilv. r. tanár, Majális-utcza 18. sz.
Lőte József dr. nyilv. r. tanár, Kerekdomb 1. sz
Kenyeres Balázs dr. nyilv. r. tanár, Kert-utcza 6. sz.
Marschalkó Tamás dr. nyilv. r. tanár, Bartlia Miklós-u. 20.
Rigler Gusztáv dr. nyilv. r. tanár, Közegészségtani intézet,
Mikó-utcza 1. sz.
Makara Lajos dr. nyilv. r. tanár, Monostori-út 28. sz.
Imre József dr. nyilv. r. tanár, Mikó-utcza 28. sz.
Jancsó Miklós dr. nyilv. r. tanár, Hegedűs Sándor-utcza 16.
Veress Elemér dr. nyilv. rk. tanár, Mikó utcza 1. sz.
Jakabházy Zsigmond dr. nyilv. r. tanár, Magyar-utcza 2. sz.
Veszprémi Dezső dr. nyilv. r. tanár, Deák Ferencz-utcza
20. sz., földszint.
Reinbold Béla dr. nyilv. rk. tanár, Mátyás király-tér, Jósika-ház.
Engel Gábor dr. ez. nyilv. rk. tanár, Mikó-utcza, Karolina
orsz. kórház.
Genersich Gusztáv dr. ez. nyilv. rk. tanár, Mátyás király-tér
22. sz. II. em.
Hevesi Imre dr. ez. nyilv. rk. tanár, Mátyás király-tér, Taka
rékpénztár-épület.
Büchler Ignácz dr. m.-tanár, Izabella-utcza 1. sz.
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Bénél János dr. m.-tanár, Bariba Miklós-utcza 16. sz.
lssekulz Hugó dr. ni.-tanár, Trcfort-utcza 13. sz.
Ákontz Károly dr. m.-tanár, Bartlia Miklós-utcza 2. sz.
Höncz Kálmán dr. m.-tanár, Monostori-út 19. sz.
Filep Gyula dr. in.-tanár, Majális-utcza 10/a. I.
Konrádi Dániel dr. m.-tanár, Monostori-út 27. sz.
Gámán Béla dr. m.-tanár, Volosca.
Veress Ferencz dr. m.-tanár, Jókai-utcza 5. sz.
Elfér Aladár dr. in.-tanár, Berde Mózes-utcza 3. sz.
Steiner Pál dr. m.-tanár, Egyetem-utcza 1. sz.
Gyergyai Árpád dr. m.-tanár, Trefort-utcza 13. sz.
Demeter György dr. m.-tanár, Bartha Miklós-utcza 5. sz.
Szabó József dr. m.-tanár, Rákóczi-út 8. sz.
Géber János dr. m.-tanár, Bőrgyógyászati klinika.
Vértes Oszkár dr. m.-tanár, Szentegyház-utcza 6. sz.
Vidakovich Kamii dr. m.-tanár, Sebészeti klinika.

111. A b ö lc s é s z e t - , n y e lv - é s tö r té n e ttu d o m á n y i
k a ro n e lő a d ó k n a k Ia k á sczím ei.
Moldován Gergely dr. nyilv. r. tanár, Magyar-utcza 1. sz.
Schilling Lajos dr. nyilv. r. tanár, Monostori-út 50. sz.
Szádeczky Lajos dr. nyilv. r. tanár, Majális-utcza 31. sz.
Márki Sándor dr. nyilv. r. tanár, Esterházy-utcza 6. sz.
Schneller István dr. nyilv. r. tanár, Gyulai Pál-utcza 1. sz.
Csenged János dr. nyilv. r. tanár, Fadrusz János-utcza 8.
Posta Béla dr. nyilv. r. tanár, Erzsébet-út 17. sz., I. emelet.
Cholnoky Jenő dr. nyilv. r. tanár, Rákóczi-út 1. sz.
Zolnai Gyula dr. nyilv. r. tanár, Honvéd-utcza 36. sz.
Dézsi Lajos dr. ny. r. tanár, Erzsébet-út 16., I. em.
Schmidt Henrik dr. ny. r. tanár, Kossuth Lajos-utcza 51. sz.
Erdélyi László dr. ny. r. tanár, Schiitz János-utcza 5. sz.
Pauler Ákos dr. nyilv. r. tanár, New-York-szálló.
Kari Lajos dr. nyilv. r. tanár, Kölcsey-utcza 5. sz.
Hornyánszky Gyula dr. nyilv. r. tanár, Hegedűs S. u. 16.
Gombocz Zoltán dr. ny. r. tanár, Schiitz János-utcza 7. sz.
Gergely Sámuel dr. ez. nyilv. rk. tanár, Unió-utcza 4. sz.
Erdélyi Pál dr. ez. ny. rk. tanár, Majális-utcza 7. sz.
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Eisler Mátyás dr. tn.-tanár, Bánffy-utcza 2. sz.
Herrmann Antal dr. ni.-tanár, Budapest VII., Garai-utcza 24.,
földszint 1.
Gyalui Farkas dr., in.-tanár, Fadrusz János-utcza 6. sz.
Cs. Papp József dr. in .-tanár, Monostori-út 13. sz.
Prőhle Vilmos dr. in.-tanár, Nyíregyháza, Bujtos-utcza 28.
Lukinich Imre dr. m.-tanár, Budapest, I. Csend-utcza 1. sz.
Horváth Jenő dr. m.-tanár, Nagyvárad, Jogakadémia.
Buday Árpád dr. m.-tanár, Petőfi-utcza 11. sz., 1. em.
Bartók György dr. m.-tanár, Attila-utcza 35. sz. I.
Dékáni Kálmán dr. m.-tanár, Marosvásárhely.
Huss Richárd dr. m.-tanár, Debreczen, ref. kollégium.
Kovács István dr. m.-tanár, Magyar-utcza 1. sz.
Roska Márton dr. m.-tanár, Schütz János-utcza 13. sz.
Bruckner Győző dr. m.-tanár, Igló.
Boros György dr. magántanító, Rózsa-utcza 2. sz.
Lázár J. Ödön magántanító, Mikó-utcza 48. sz.
Merész Gyula magántanító, Bástya-utcza 2. sz.
Tourné Gaston magántanító, Budapest, Damjanich-u. 30. sz.
Dempsey John Josef magántanító, Budapest.
IV . A m a th e m a tik a i és te rm é s ze ttu d o m á n y i k a ro n
e lő a d ó k n a k lakásczím ei.

Fabinyi Rudolf dr. nyilv. r. tanár, Múzeum-kert, vegytani
intézet épülete.
Farkas Gyula dr. nyilv. r. tanár, Budapest, I., Enyedi-u. 11.
Apáthy István dr. nyilv. r. tanár, Múzeum-kert, állattani int.
3. sz. kapú, II. emelet.
Szádeczky Gyula dr. nyilv. r. tanár, Görögtemplom-utcza 7.
Klug Lipót dr. nyilv. r. tanár, Budapest, Dohány-utcza 48.
Tangl Károly dr. nyilv. r. tanár, Majális-utcza 18. sz.
Győrffy István dr. ny. r. tanár, Majális-u., új botanikus-kert.
Riesz Frigyes dr. ny. r. tanár, Deák Ferencz-utcza 49. sz.
Pfeiffer Péter dr. nyilv. rk. tanár, Berde Mózes-utcza 2. sz.
Haar Alfréd dr. nyilv. rk. tanár, Deák Ferencz-utcza 49. sz.
Ruzitska Béla dr. nyilv. rk. tanár, Bartha Miklós-u. 18.
Palágyi Menyhért dr. m.-tanár, Budapest, I., Logodi-u. 73.
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Károly Irén dr. tn.-tanár, Nagyvárad, premontreiek fögymn.
Páter Béla dr. in.-tanár, Monostori-út 165/b. sz.
Széki Tibor dr. m.-tanár, Széchenyi-tér 41. sz.
Szilády Zoltán dr. in.-tanár, Nagyenyed, Bethlen Collegiuni.
Dávid Lajos dr. m.-tanár, Mátyás király-tér 24., ill. Székelyudvarhely, Ref. Coll.
Szentpétery Zsigmond dr. m.-tanár, Berde Mózes-utcza 2.,
földszint 7. ajtó.
Gaál István dr. m.-tanár, Budapest, X, kér., Tisztvisélötelepi
fögymn.
Kanitz Aristides dr. m.-tanár, Leipzig, Eilenbürgerstr. 28.
Géléi József dr. m.-tanár, állattani intézet (Múzeum-kert).
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1916. tanévben.

a la p v iz s g á la ti

b iz o t t s á g :

Elnök: Dr. Ó vári Kelemen, ny. r. tanár.
Másodelnök: Dr. F arkas L ajos , ny. r. tanár.
Biztosok: Dr. Kiss Mór, ny. r. tanár.
Dr. Kosutány Ignácz, ny. r. tanár.
Dr. M enyhárth G áspár, ny. r. tanár.
Dr. T óth Károly, ny. r. tanár.
II.

M á s o d ik

a la p v iz s g á la ti

b iz o tts á g :

Elnök: Dr. Réz M ihály, ny. r. tanár.
Másodelnök: Dr. N avratil Ákos, ny. r. tanár.
Biztosok: Dr. Balogh Arthur, ny. r. tanár.
Dr. S omló Bódog , ny. r. tanár.
Dr. Kenéz Béla, ny. r. tanár.
Dr. Boér Elek, ny. r. tanár.
III.

H a r m a d ik

a la p v iz s g á la ti

b iz o tts á g :

Elnök: Dr. F inkey F erencz, ny. r. tanár.
Másodelnök: Dr. Kolosváry Bálint, ny. r. tanár.
Biztosok: Dr. L ukáts Adolf, ny. r. tanár.
Dr. S omló Bódog , ny. r. tanár.
Dr. M enyhárth G áspár, ny. r. tanár.
Dr. T óth Károly, ny. r. tanár.
Dr. Kuncz Ö dön ny. rk. tanár.
IV .

J o g tu d o m á n y i

á lla m v iz s g á la ti

b iz o t t s á g :

Elnök: Dr. T óth Károly, ny. r. tanár.
Másodelnök: Dr. Lukáts Adolf, ny. r. tanár.
Beltagok: Dr. Kiss M ór, ny. r. tanár.

5
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Beltagok: Dr. M enyhárth G áspár, ny. r. tanár.
Dr. Kolosváry B álint, ny. r. tanár.
Dr. F inkey F erencz, ny. r. tanár.
Dr. B oér E lek, ny. r. tanár.
Dr. Kuncz Ö dön, ny. rk. tanár.
Dr. B író B alázs, m.-tanár.
Kültagok: Dr. Kolosváry S ándor, nyug. egyetemi tanár.
Dr. Czikmántori O ttó , hites ügyvéd.
Dr. D eák Albert, h. ügyvéd.
H amza G éza, kir. tábl. tanács-elnök.
N yíró G éza, kir. ítélőtáblái bíró.
Dr. P osoni Antal, kir. ítélőtáblái biró.
Dr. S zentkirályi G yula, kir. ítélőtáblái biró.
Dr. Csipkés Károly, főügyészi helyettesi czímtnel

felruházott kir. ügyész.
Dr. Z abulik L ászló, vármegyei tiszti főügyész.
V.

Á lla m tu d o m á n y i

á lla m v iz s g á la ti

b iz o t t s á g :

Elnök: Dr. Balogh Arthur, ny. r. tanár.
Másodelnök: Dr. K enéz Béla, ny. r. tanár.
Beltagok: Dr. Boér E lek, ny. r. tanár.
Dr. Kosutány Ignácz, ny. r. tanár.
Dr. Ó vári Kelemen, ny. r. tanár.
Dr. Kiss Mór, ny. r. tanár.
Dr. N avratil Ákos, ny. r. tanár.
Dr. Réz ‘M ihály, ny. r. tanár.
Dr. Békésy Károly, cz. ny. r. k. tanár.
Kültagok : C siszár G yula, Kolozs vármegye főjegyzője.
Dr. N emes F erencz, Kolozsvár sz. kir. város tan.
D ózsa E ndre, Kolozs vármegye alispánja.
S chlauf G yőző, nyugalm. pénzügyi tanácsos.
Szvacsina G éza, Kolozsvár sz. kir. város nyug.

polgármestere.
Stuckheil G yula, nyug. pénzügyigazgató.
Dr. P app Antal, pénzügyigazgató, államszámviteltani előadó.
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V I.

Jog-

és

á lla m tu d o m á n y i

Elnök: Dr. F arkas
Állandó tagok: Dr.
Dr.
Dr.

s e m in a r iu m

á lla n d ó b iz o t t s á g a :

Lajos , ny. r. tanár.

Kiss Mór, ny. r. tanár.
Lukáts Adolf, ny. r. tanár.
N avratil Ákos, ny. r. tanár.

II. Az urai, mitlieiiitii is tú lM iim l H U MUtis
1. A

g y ó g y s z e r é s z g y a k o r n o k o k a t v i z s g á ló

b iz o t t s á g :

Elnöki iroda: vegytani intézet.

Elnök : F abinyi Rudolf dr.
T a g o k .- J akabházy Zsigmond dr.
Ruzitska B éla dr.
S zéki T ibor dr., gyógyszerészmester.
C zetz D énes dr.,
2.

G y ó g y s z e r é s z h a llg a tó k

e lő v iz s g á la ti

b iz o t t s á g a :

Elnök: A M ath . és T ermészettudományi K ar D ékánja .
T a g o k : F abinyi Rudolf dr.
P feiffer P éter dr.
Apáthy István dr.
Ruzitska Béla dr.
T angl Károly dr.
G yörffy István dr.3
3. A

g y ó g y s z e ré s z m e s te ri

s z ig o r la to k n á l

m űködő

b iz o t t s á g

ta g ja i:

E ln ö k : Az O rvoskari D ékán.
Kormányképviselők: Rigler G usztáv dr., ny. r. tanár.
T anács J ózsef, gyógyszerészmester.
Bizottsági tagok: F abinyi R udolf dr., ny. r. tanár.
J akabházy Z sigmond dr., ny. r. tanár.
Issekutz H ugó dr., m agántanár,

4.

Az

o rv o s d o k to ri

s z ig o r la to k h o z

k in e v e z e tt

k o rm á n y 

k é p v is e lő k :

T óth Lajos dr., közoktatásügyi miniszteri tanácsos.
T éry Ö dön dr., belügyminiszteri oszt.-tanácsos.
Kenyeres Balázs dr., ny. r. tanár.

I.

Az

o rs z á g o s

k ö z é p is k o la i ta n á r v iz s g á ló

b iz o tts á g .

Elnöki iröda és hiv. helyiség: Farkas-utcza 12. sz. Ref. koll. házában.
Elnök:

Dr. C sengeri J ános, (1. bölcs. kar).
Alelnök :

Dr. T angl Károly, (1. math. és term.-tud. kar).
Vizsgáló-bizottság:

Dr. Apáthy István, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. C holnoky J enő , (1. bölcs, kar.)
Dr. C sengeri J ános, (1. bölcs, kar.)
Dr. D ézsi L ajos , (1. bölcs, kar.)
Dr. E rdélyi László, (I. bölcs kar).
Dr. F abinyi Rudolf, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. F arkas G yula, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. G ombocz Z oltán, (1. bölcs. kar).
Dr. G yörefy István, (1. math. és term.-tud. kar).
Dr. H aar Alfréd, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. H ornyánszky G yula, (1. bölcs. kar).
Dr. Karl L ajos (1. bölcs. kar).
Dr. Klug L ipót , (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. M árki S ándor, (1. bölcs, kar.)
Dr. M oldován G ergely, (1. bölcs, kar.)
Dr. P auler Ákos (1. bölcs. kar).
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Dr. P ósta Béla, (1. bölcs. kar).
Dr. Riesz F rigyes, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. S chilling Lajos , (1. bölcs, kar.)
Dr. S chmidt H enrik, (I. bölcs, kar.)
Dr. S chneller István, (1. bölcs, kar.)
Dr. S zádeczky G yula, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. S zádeczky L ajos, (1. bölcs, kar.)
Dr. T angl Károly, (1. math. és term.-tud. kar.) ,
Dr. Z olnai G yula. (1. bölcs, kar.)
II.

K ö z é p is k o la i

ta n á r k é p z ő -in té z e t.

Igazgató-tanár:

Dr. S chneller István, (1. bölcs, kar.)
Tanárok:

Dr. A páthy István, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. C holnoky J enő , (1. bölcs, kar.)
Dr. Csengeri J ános, (1. bölcs, kar.)
Dr. D ézsi L ajos , (1. bölcs, kar.)
Dr. E rdélyi László, (1. bölcs, kar.)
Dr. F abinyi Rudolf, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. F arkas G yula, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. G yörffy István, (1. math. és term.-tud. kar).,
Dr. H aar Alfréd, (1. math. és term.-tud. kar).
Dr. H ornyAnszky G yula, (1. bölcs, kar.)
Dr. Karl Lajos (1. bölcs. kar).
Dr. Klug L ipót , (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. M árki S ándor, (1. bölcs, kar.)
Dr. M oldován G ergely, (1. bölcs, kar.)
Dr. P auler Ákos, (1. bölcs. kar).
Dr. P ósta Béla, (1. bölcs. kar).
Dr. Riesz F rigyes, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. S chilling L ajos , (1. bölcs, kar.)
Dr. S chmidt H enrik, (1. bölcs. kar).
Dr. Schneller István, (I. bölcs, kar.)
Dr. S zádeczky G yula, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. S zádeczky Lajos , (1. bölcs, kar.)
Dr. T angl Károly, (1. math. és term.-tud. kar.)
Dr. Z olnai G yula. (1. bölcs, kar.)
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: Magyar büntetőjog. Heti 5 óra;
i kedden, szerdán, csütörtökön,
'! pénteken és szombaton reg; gél 7—8 óráig. Dr. Lukáts
\ Adolf ny. r. tanár, a 111. tanteremben.
7 -8

;
\
;
\
i

_

ii

Belgyógyászat. Heti 10 óra;
hétfőtől péntekig d. e. 7—9
óráig. Jancsó Miklós dr. ny.
r.tanár,belgyógyászati klinika.

Magyar alkotmány és jogtör
ténet. Heti 5 óra; szombat
kivételével naponként d. e.
8—9 óráig. Dr. Óvári Kele
men ny. r. tanár, az I. tantei. rémben.
Magyar magánjog. Heti 5 óra ;
szombat kivételével naponként
d. e. 8 - 9 óráig. Dr. Kolosváry Bálint ny. r. tanár, a
II. tanteremben.
Az arányos képviseleti retid1 szer. Heti 1 óra; pénteken
d. e. 8—9 óráig. Dr. Békésy
Károly ez. ny. rk. tanár, a III.
tanteremben.
ij Statisztika. Heti 5 óra; szom
bat kivételével naponként d. e.
8—9 óráig. Dr. Kenéz Béla
ny. r. tanár, a IV. tant.-ben.
I Perorvoslatok. Heti 3 óra ; hét
főn, kedden és szerdán d. e.
8—9 óráig. Dr. Tóth Károly
ny. r. tanár, a III. tant.-ben.

Gyógyszertan. Heti 5 óra ; hét
főtől péntekig d. c. 8—9 óráig.
Lőte József dr. ny. r. tanár,
mint helyettes, a gyógyszer
tani intézet tantermében (Trefort-nteza 8. sz.).
Kórboncztan. Heti 5 óra ; hét
főtől péntekig d. e. 8—9
óráig. Veszprémi Dezső dr.
ny. r. tanár, kórboneztani
intézet.
T'oghúzási gyakorlatok. Heti
5 óra ; hétfőtől péntekig d. e.
8—9 óráig. Höncz Kálmán
dr. magántanár, fogászati in
tézet (Trefort utcza 1. sz.).

7 -9
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. Művelődés a rnagy. keresztény társai dalom szervezése korában. Heti 4
. óra; kedden, szerdán, csütörtökön
és pénteken d. e. 7 - 8 óráig. Dr.
Erdélyi László ny. r. tanár, a IV.
tanteremben.
*A világháború néprajzi követkézményei Magyarországra nézve.
1 Heti 1 óra; szombaton d. e. 7 —8
óráig. Dr. Herrmann Antal magántanár, később meghatározandó helyen.

I

M a t h e m a t ik a i é s t e r m é s z e t tu d o m á n y i k a rb a n

*12 Kísérleti természettan. (I. rész.
I Mechanika és hőtan. Tanárjelöl
. tek és orvostanhallgatók számára.)
Heti 5 óra; héttőtől péntekig
d. e. 7—8 óráig. Dr. Tangl Ká
roly ny. r. tanár, a természettani
\ , intézetben (Közp. épület, II. em.).
Általános növénytan. Heti 5 óra ;
' hétfőtől péntekig d e. 7—8
óráig. Dr. Győrffy István ny. r.
! tanár, a növénytani intézet tan
termében (Közp. épület, földszint,
színház-utezai feljárat).
Növényrendszertan. (II. rész.) Heti
3 óra ; hétfőn, csütörtökön d. u.
2—3, szombaton d. e. 7—8
óráig. Dr. Győrffy István ny.
r. tanár, a növénytani intézet
tantermében.

Latin mondattan. Heti 3 óra ; hétfőn, Ábrázoló geometria. (I. r. Mongeszerdán és pénteken d. e. 8 —9 óráig.
féle orthogonalis projectio.) Heti
Dr. Csengeri János ny. r. tanár, a ; 3 óra; kéthetenként hétfőn és
III. tanteremben.
í csütörtökön d. e. 8—9 óráig,
Cicero in Verrem IV, de signis. Heti | szerdán és szombaton d. e. 8 10
2 óra ; kedden és csütörtökön d. e. ! óráig. Dr. Klug Lipót ny. r. ta8 9 líráig. Ugyanaz a tanár, u.-ott. i , nár (Közp. egyetem, III. em.).
Leíró földrajz Amerika. Heti 3 óra ; Általános kísérleti vegytan. (1. r.
kedden és szerdán d. e. 8—9 óráig j Elméleti vegytan.) Heti 5 óra;
és szombaton déli 12—1 óráig. Dr„..|
hétfőtől péntekig d. e. 8 —9
Cholnoky Jenő ny. r. tanár, a IV. ; óráig. Dr. Eabinyi Rudolf ny. r.
tanteremben.
tanár, a vegytani intézetben (Mú
zeum-kert).

Jog- és államtudományi

Órák

*Reformkérdések az esküdtszé
ki eljárásban. Minden hónap
első és harmadik szombatján
d. e. 8—10 óráig. Dr. Rácz
Béla magántanár, a III. tan
teremben.

8 -1 0

j

0 r v o s j k a r b a n

Operatív fogászat. Heti 2 óra ;
szombaton d. e. 8—10 óráig.
Höncz Kálmán dr. magán
tanár, fogászati intézet (Trefort-utcza 1. sz.).

!
I
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i
1
1

8-1 2
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*Oszmán-török nyelv. Heti 2 óra;
pénteken d. e. 8 —10 óráig. Dr. Gombocz Zoltán ny. r. tanár, az I. tan
teremben.

M a t h e m a t ik a i é s t e r m é s z e t tu d o m á n y i k a r b a n

Ábrázoló geometria. Heti 3 óra ;
kéthetenként hétfőn és csütörtö
kön d. e. 8—9 óráig, szerdán és
szombaton d. e. 8—10 óráig. Dr.
Klug Lipót ny. r. tanár (Közp.
épület, III. em.).
Ábrázoló geometria. (III. rész. For
gás- s más felületek. Heti 2 óra ;
kéthetenként kedden és pénteken
d. e. 8 —10 óráig. Ugyanaz a
tanár, ugyanott.
Növénytani microscopiumi gya
korlatok. (Gyógyszerészhallgatók
részére.) Heti 6 óra; pénteken
d. e. 9 —12, szombaton d. e.
8 —11 óráig. Dr. Györffy István
ny. r. tanár, a növénytani intézet
tantermében.
Bevezetés a vegytani búvárkodás
módszereibe. (A doctori fokra
készülők számára.) Heti 48 (fize
téses 25) óra ; hétfőtől szombatig
d. e. 8 —12 óráig, d. u. 2—6
óráig. Dr. Fabinyi Rudolf ny. r.
tanár, a vegytani intézetben (Mú
zeum-kert).
Növénytani microscopiumi gya
korlatok. Heti 6 óra; szerdán
d. e. 10—12 óráig és csütörtökön
d. e. 8—12 óráig. Dr. Györffy
István ny. r. tanár, a közp. egyet,
növénytani intézetében.
Bevezetés a vegytani búvárkodás
módszereibe. (A doctori fokra
készülők részére.)- Heti 48 (fize
téses 25) óra ; héttőtől szombatig
naponként d. e. 8—12 óráig és
d. u. 2—6 óráig. Dr. Fabinyi
Rudolf ny. r. tanár, a vegytani
intézetben (Múzeum-kert).

*Szabadkézi rajz és festés. Heti 5
óra; vasárnap d. e. 8 —1 óráig. Me
rész Gyula magántanító, később
meghatározandó helyen.

&
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Orvosi karban

A római jo g történelme. Heti
8 óra ; szombat kivételével
naponként d.'e. 9 —10 óráig
és hétfőn, szerdán, pénteken
d. c. 10—11 óráig. l)r. Far
kas Lajos ny. r. tanár, az 1.
tanteremben.
Magyar közjog. Heti f> óra;
szombat kivételével naponként
d. c 9 - 1 0 óráig. l)r. Réz
■ Mihály ny. r. tanár, a 11. tan9—10
teremben.
Polgári törvénykezési jog. Heti
5 óra; szombat kivételével
naponként d. e. 9 —10 óráig.
Dr. lóth Károly ny. r. tanár,
a Ili tanteremben.
A gazdasági élet statisztikája.
Heti 3 óra ; hétfőn, kedden
szerdán d. e. 9 - 1 0 óráig.
I)r. Kenéz Héla ny. r. tanár,
a IV. tanteremben.

Leíró boneztan. Heti 5 óra;
hétfőtől péntekig d, e. 9 10
óráig. Davida l.eo dr. ny. r.
tanár, az Anatómia épületében.
Élettan. Heti 5 óra ; hétfőtől
péntekig d. e. 9 10 óráig.
Veress F.lemér dr. ny. r. ta
nár, az élettani intézet tanter
mében.
Gyógyszerismeret. Heti 5 óra ;
hétfőtől péntekig d. e. 9—10
óráig. Jakabházy Zsigmond
dr. ny. r. tanár, gyógyszertani
intézet.
*A veszettség kór- és gyógy
tana. Heii 1 óra ; szombaton
d. e. 9 10 óráig. Komódi
Dániel dr. magántanár, a kórtani intézet tantermében (Trefort-uteza 8. sz.).

Törvényszéki lélektan és elme
kor tán (Joghallgatók szá
mára.) Heti 2 óra ; szombaton
d. e. 9 —11 óráig. Dr I.edmer
Károly orvoskari ny. r tanár,
Ideg- és elmegyógyászati kli
nika, Trefort-ntcza 63. sz.

Kórboncztani és kórszövettani
gyakorlatok. Heti 10 óra (5
órai díjért); hétfőtől péntekig
d. e. 9 —11 óráig. Veszprémi
Dezső dr. ny. r. tanár, kór
boncztani intézet.
Sebészet. Heti 10 óra; hétfőtől
péntekig d. e. 9 11 óráig.
Makara Lajos dr. ny. r. ta
nár, sebészeti klinika.
Orthopaediai sebészet. Heti 2
óra; szombat d. e. 9 —11
óráig. Hevesi Imre dr. ny.
rk. tanár, később meghatáro
zandó helyen.
Törvényszéki lélektan és elme
kórt an. Heti 2 óra; szomba
ton d. e. 9 —11 óráig. Ledmer
Károly dr. ny. r. tanár, idegés elmegyógyászati klinika
tantermében (Trefort-utcza 63.
szám).
Bőr- és bujakórtani diagnostika. Heti 2 óra ; szombaton
d. e. 9 —11 óráig. Géber Já
nos dr. m.-tanár, bőrgyógyá
szati klinika.

9 -1 1
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Általános földrajz. (I. rész. Mathema
tikai és csillagászati földrajz. Heti
3 óra ; hétfőn, kedden és szerdán
d. e. 9 —10 óráig. Dr. Cholnoky
Jenő ny. r. tanár, a IV. tanteremben.
Görög történetírók. Heti 3 óra ; hét
főn, kedden és szerdán d. e. 9—10
óráig. Dr. Hornyánszky Gyula ny.
r. tanár, a II. tanteremben.
Bevezetés a nyelvtudományba. Heti
3 óra; kedden, szerdán és csütörtö
kön d. e. 9—10 óráig. Dr.Gombocz
Zoltán ny. r. tanár, az I. tanteremben.

i
i
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I

9

12

i;
j.
Római jogtörténet. Heti 8 óra ;
hétfőn, szerdán és pénteken
d. e. 10—11 óráig és szom
bat kivételével d. e. 9—10
óráig. Dr. Farkas Lajos ny.
r. tanár, az I. tanteremben.
A nyugateurópai államok alkot
mánytörténete. Heti 3 .óra;
hétfőn és szerdán d. c. 12—1
óráig és kedden d. e. 10—11
óráig. Dr. Óvári Kelemen ny.
r. tanár, az I. tanteremben.
Római csatád- és örökösödési
jog, rövid általános beveze
téssel. Heti 4 óra; csütörtö
kön d. e. 10—11 óráig; hétfőn,
kedden és szerdán d. e. 11 — 12
10-11
óráig. Dr. Kiss Mór ny. r.
tanár, az 1. tanteremben.
Ausztriai magánjog. Heti 5 óra;
szombat kivételével naponként
d. e. 10—11 óráig. Dr. Aíenyhárth Gáspár ny. r. tanár, a
111. tanteremben.
Fgyházjóg Heti ő óra ; szom
bat kivételével naponként d. e.
10—11 óráig. Dr. Kosa lány
Ignácz ny. r. tanár, a IV. tan
teremben.
Nemzetgazdaságtan (A társa
dalmi gazdaságtan elmélete.)
Heti 5 óra; szombat kivéte
lével naponként d. e. 10 —11
óráig. Dr. Navratil Ákos ny.
.. r. tanár, a II. tanteremben.

O rv o s i k a rb a n
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j Növénytani microscopiumi gya\ korlatok. (Qyógyszerészhallgatók
I számára.) Heti 6 óra ; pénteken
i d. e. 9 -1 2 és szombaton d. e.
8 —11 óráig. Dr. Györffy István
ny. r. tanár, a növénytani inté
zetben (Egyet, központi épület,
, alagsor).
Állattani gyakorlatok. (Tüskés
bőrűek.) Heti 5 óra ; pénteken
d. u. 2 -1 óráig és szombaton
d. e. 9 —12 óráig. Dr. Apáthy
István ny. r. tanár, az állattani
intézetben (Múzeum-kert).
A rómaiak történelme a pun hábo
rúkig. Heti 4 óra ; hétfőn, kedden,
szerdán és csütörtökön d. e. 10 —H
óráig. Dr Schilling Lajos ny. r. ta
nár, a II. tanteremben.
A görögök történelme. (Folytatás.)
Fieti 1 óra; pénteken d. e. 10—11
óráig. Ugyanaz a tanár, ugyanott.
Ófelnémet irodalomtörténet. Heti 2
óra; kedden d. e. 11 —12 óráig és
szombaton d. e. 10 11 óráig. Dr.
Schmidt Henrik ny. r. tanár, az 1.
tanteremben.
Lessing. Heti 2 óra ; kedden és szerdán
d. e. 10-11 óráig. Ugyanaz a ta
nár, ugyanott.
'■'-Német szeminárium. Heti 1 óra ;
hétfőn d. e. 10-11 óráig. Dr.
Sdimidt Henrik ny. r. tanár, az I.
tanteremben
A franezia forradalom és a császár
ság korának irodalma. (Franezia
nyelven.) Heti 3 óra; kedden és
szerdán d. e. 12—1 óráig és csütör
tökön d. e. 10 —11 óráig. Dr. Kari
Lajos ny r. tanár, a III. tanteremben.
Görög dialektológia. Heti 2 óra ; hét
főn és kedden d. e. 10-11 óráig.
Dr. Hornyünszky Gyula ny. r. ta
nár, a III. tanteremben.

Legendre-féle polynomok. Heti 1
óra; csütörtökön d. e. 10 —11
óráig. Dr. Haar Alfréd ny. rk.
tanár, a II. sz. math. tanteremben.
*Gyakorlatok kéz lök számára.
Heti 1 óra ; kedden d. e. 10 -11
óráig. Ugyanaz a tanár, az I.
sz. math. tant.-ben.
Bevezetés az elméleti diemiába.
(Főleg gyógyszerészettanhallgatók
részére.) Heti 4 óra ; hétfőtől csü
törtökig naponta d. e. 10 —11
óráig. Dr. Ruzitska Béla ny. rk.
tanár, az egyetem chemiai inté
zetének tantermében.
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Közegészségtan, különös tekin A gyógyszerészeti miitan el
tettel a közigazgatásra. Heti
mélete. Heti 2 óra ; szomba
ton d. e. 10 -12 óráig. Isse2 óra; szombaton d. e. 10—12
kutz Hugó dr. magántanár,
: óráig. Dr. Rigler Gusztáv
a gyógyszerészeti intézetben.
! orvoskari ny. r. tanár, a köz
Gyakorlati boncztan. Heti 5
li egészségtani intézet tanteróra (5 óra fizetéses, 5 óra in
f mében.
gyenes) ; hétfőtől péntekig
, Szemelvények a kártérítési jog
köréből. Minden második i d. e. 10 —12 óráig. Davida
szombaton d. e. 10—12 óráig, j Leó dr. ny. r. tanár, az Ana
tómia épületében.
|j Dr. Szilágyi Antal magánÉlettani gyakorlatok. Heti 10
j! tanár, a IV. tanteremben.
óra (5 órai tandíjért); hétfőtől
péntekig d. e. 10-12 óráig.
Veress Elemér dr. ny. r. ta
nár, élettani intézet.
Szövettani gyakorlatok. Heti
10 óra (5 órai tandíjért); hét
főn, kedden, szerdán, csütörtö
kön és pénteken d. e. 10—12
1 0 -1 2
óráig. Apáthy István dr. ny.
r. tanár, állattani intézet (Mú
zeum-kert).

j
i

Római család- és örökösödési
jog általános bevezetéssel.
Heti 4 óra; hétfőn, kedden,
szerdán d. e. 11 —12 óráig és
11 —12 L csütörtökön d. e. 10—11 óráig.
Dr. Kiss Mór ny. r. tanár, az
I. tanteremben.

Általános kór- és gyógytan.
Heti 5 óra ; hétfőtől péntekig
d. e. 11—12 óráig. Lőte Jó
zsef dr ny. r. tanár, az álta
lános kórtani és gyógyszer
tani intézet tantermében (Trefort-utcza 8. sz.).

J
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Kátfőtanúlmányok a XVI. század
ból. (A in. tört. szemináriumban.)
Heti 2 óra; szombaton d. e. 10 —12
óráig. Dr. Szádeczky Lajos ny. r.
tanár, a m. tört. szemináriumban.
* Vergilius Cataleptonjai és eclogái
latin stílus és beszédgyakorlatokkal
a tanárképzőben. Heti 2 óra ; pénteken d. e. 10 —12 óráig. Dr. Csengeri János ny. r. tanár, a III. tanteremben.
*Miitörténelmi gyakorlatok a tanár
képzőben. (OÍyinpia, Vázaképek.)
Heti 2 óra; szombaton d. e. 10—12
óráig Ugyanaz a tanár, a classicapliilologiai szemináriumban.

| Hazánk története a XVI. században.
Heti 1 óra ; hétfőn, kedden, szerdán
és csütörtökön d. e 11 -12 óráig.
| Dr. Szádeczky Lajos ny. r. tanár,
| a II. tanteremben.
Történetíróink a XV. században. Heti
1 óra; pénteken d. e. i l —12 óráig.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
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Szövettani gyakorlatok. Heti 10
óra (heti 5 órai díjért); hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtökön és
pénteken d. e. 10—12 óráig. Dr.
Apáthy István ny. r. tanár, az
állattani int.-ben (Miízeum-kert).
Analyticai chemia, kapcsolatban
. gyakorlatokkal. (11. éves gyógyi szerészhallgatók számára.) Heti
j 25 (fizetéses 20) óra ; hétfőtől
! péntekig d. e. 10—12 óráig és
d. u. 3 —6 óráig. Dr. T'abinyi
Rudolj ny. r. tanár, a vegytani
' intézetben (Múzeum-kert)
i Kristálytani gyakorlatok. Heti 6
óra ; hétfőn, kedden és pénteken
d. e. 10- 12 óráig. Dr. Szádeczky
Gyula ny. r. tanár, az ásványföldt. int.-ben (Közp. egyet, földsz.).
Növénytani microscopiumi gya
korlatok. (Tanárjelöltek részére.)
Heti 6 óra; szerdán d. e. 10—12
óráig és csütörtökön d. e. 8 —12
óráig. Dr. Győrffy István ny. r.
tanár, a központi egyetem nö
vénytani intézetében.
Terrnészettani gyakorlatok. (II. é.
tanárjelöltek számára.) Heti 4
óra ; hétfőn d. u. 3 —5 óráig és
szombaton d. e. 10—12 óráig.
Dr. Pfeiffer Péter ny. rk. tanár,
terrnészettani intézet (Központi
épület, II. em.).
Számelmélet. Heti 2 óra ; hétfőn
d. e. 10 —12 óráig. Dr. Haar
Alfréd ny. rk. tanár, a II. sz.
matli. tanteremben.
A másodrendű felületek elmélete.
Heti 2 óra ; szerdán d. e. 10—12
óráig. Dr. Haar Alfréd ny. rk.
tanár, a II. sz. matli. tant.-ben.
Általános kísérleti természettan.
(Gyógy szerészhallgatók számára.)
Heti 5 óra ; hétfőtől péntekig d.
c. "11-12 óráig. Dr. Pfeiffer
Péter ny. rkív. tanár, a physikai
intézetben, Közp. épület II. em.
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Magyar közigazgatási jog. Heti
5 óra; szombat kivételével
naponként d. e. 11—12 óráig.
Dr. Boér Elek ny. r. tanár, a
IV. tanteremben.
Büntető perjog. Heti 5 óra;
szombat kivételével naponként
d. e. 11 —12 óráig. Dr. Finkey
Ferencz ny. r. tanár, a III.
tanteremben.
Büntetőjogi szeminárium. Heti
1 óra ; szombaton d. e. 11 —12
óráig. Dr. Finkey Ferencz
ny. r. tanár, a szeminárium
tantermében.

Bőr- és bujakórtan. Heti 5
óra; hétfőn, szerdán d. e.
11 — 1 óráig, pénteken d. e.
11 — 12 óráig. Marschalkó Ta
más dr. ny. r. tanár, bőrgyó
gyászati klinika.
Gyermekgyógyászat. (Kötelező
félév.) Heti 5 óra; kedden és
csütörtökön d. e. 11—1 óráig,
szombaton d. c. 11 - 12 óráig.
Genersich Gusztáv dr. ny.
rk. tanár, gyermekgyógyászati
intézet (Rákóczi-út 42. sz.).

Nőgyógyászat. Heti 3 óra;
kedd d. u. l/a5 —V,6 óráig,
szombat d. e. 11 1 óráig.
Szabó Dénes dr. ny. r. tanár,
szülészet - nőgyógyászati kli
nika.
A szem kór- és gyógytana. Heti ;
10 óra ; hétfőtől péntekig d. e.
11 —1 óráig. Imre József dr.
ny. r. tanár, szemészeti klinika.
Bőr- és bujakórtan. Heti 5
óra; hétfőn, szerdán d. e.
11—1 óráig, pénteken d. e.
11—12 óráig. Marschalkó Ta
más dr. ny. r. tanár, bőrgyó
gyászati klinika.
Gyermekgyógyászat. (Kötelező
félév.) Heti 5 óra; kedden és
csütörtökön d. e. 11—1 óráig,
szombaton d. e. 11—12 óráig.
Genersich Gusztáv dr. ny.
rk. tanár, gyermekgyógyászati
intézet (Rákóczi-út 42. sz.).

t

1 1-1

1 2-1

A nyugateurópai államok alkot
mánytörténete. Heti 3 óra;
hétfőn és szerdán d. e. 12 - 1
óráig és kedden d. e. 10—11
óráig. Dr. Óvári Kelemen
ny. r. tanár, az I. tanteremben.

Általános kór- és gyógytani
gyakorlatok. Heti 5 óra ; hét
főtől péntekig déli 12 -1 óráig.
Lőte József dr. ny. r. tanár,
az általános kórtani és gyógy
szertani intézet tantermében.
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Ófelnémet irodalomtörténet. Heti 2
óra; kedden 11 —12 óráig és szom
baton 10—11 óráig. Dr. Schmidt
Henrik ny. r. tanár, az I. tanteremben.
Német szóképzés. (Tanárképzői elő
adás.) Heti 2 óra ; szerdán és szom
baton d. e. 11—12 óráig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.

Orvosi növények ismertetése, külö
nös tekintettel a hazai terme
lésre. Heti 1 óra; szombaton d.
e. 11 —12 óráig. Dr. Páter Béla
magántanár, a növénytani intézet
tantermében.
*Mathematikai szeminárium. Heti
1 óra; kedden d. e. 11 —12 óráig.
Dr. Haar Alfréd ny. rk. tanár,
az I. sz. mathematikai tant.-ben.

Irodalomtörténeti gyakorlatok az
újabb magyar irodalom történeté
ből. (A tanárképzőben.) Heti 2 óra;
csütörtökön d. e. 11 —1 óráig. Dr.
Dézsi Lajos ny. r. tanár, a III. tan
teremben.
"fFranczia mondattani gyakorlatok.
(Tanárképző intézeti előadás.) Heti
2 óra ; hétfőn d e. 11—1 óráig. Dr.
Kari Lajos ny. r. tanár, a III. tanteremben.
Gyakorlatok a görög nyelvjárásos
feliratok köréből. (Tanárképzői.) Heti
2 óra ; csütörtökön d.e. 11 —1 óráig.
Dr. Hornyánszky Gyula ny. r. ta
nár, a IV. tanteremben.

Differenciál- és integrálszámí
tás. Heti 4 óra; kedden és szer
dán d. c. 11 1 óráig. Dr. Riesz
Frigyes ny. r. tanár, az I. sz.
mathematikai tanteremben, Köz
ponti épület I. emelet.
Bevezetés a ponthalmazok elmé
letébe. Heti 2 óra ; hétfőn d. e.
11- 1 óráig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.

A legújabb kor története. Heti 4 óra ;
hétfőn, kedden, szerdán és csütör
tökön d. e. 12—1 óráig. Dr. Márki
Sándor ny. r. tanár, az I. tanterem
ben.
Homerosi régiségek (Tanárképzői ta
goknak ingyen.) Heti 2 óra; pénte
ken és szombaton d.e. 12—1 óráig.
Dr. Pósta Béla ny. r. tanár, az érmészeti és régészeti intézetben.

Általános állattan. Heti 5 óra;
hétfőn, kedden, szerdán, csütör
tökön és pénteken déli 12—1
óráig. Dr. Apáthy István ny. r.
tanár, az állattani intézetben, a
Múzeum-kertben.
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A bűnvádi eljárás. Heti 3 óra ; I
szerdán, csütörtökön és pénteken déli 12 —1 óráig. Dr. Lukáts Adolf ny. r. tanár, a III.
| tanteremben.
Házassági vagyonjog. Heti 2
1 óra ; hétfőn és kedden d. c.
\ 12—1 óráig. Dr. Menyhárth
i Gáspár ny. r. tanár, a III.
tanteremben.
| Magyar bányajog. Heti 2 óra ;
hétfőn és kedden d. e. 12—1
óráig. Dr. Kolosváry Bálint
ny r. tanár, a II. tanteremben.

!!
|

i

A szénvegyületek áiemiája.
(Tekintettel az orvostanhallga
tók igényeire.) Heti 5 óra;
hétfőn d. u. 2 - 3 óráig, ked
den és szerdán d. u. 2—4
óráig, esetleg később megha
tározandó időben. Reinbold
Béla dr. ny. rk. tanár, élettani
intézet tantermében.
Kopogtatás és hatlgatódzás,
tekintettel a mellkasi szer- j
vek bántalmaínak kórismé- \
I jére. Heti 2 óra ; kedden és
szerdán d. u. 2—3 óráig.
Btldiler Ignácz dr. magán
tanár, a belkórodán.
:

• 2 -4

i

A szénvegyületek cherniája.
(Tekintettel az orvostanhallga
tók igényeire.) Heti 5 óra;
hétfőn d. u. 2—3 óráig, ked
den és szerdán d. n. 2—4
óráig, esetleg később megha
tározandó időben. Reinbold
Béla dr. ny. rk. tanár, élet
tani intézet tantermében.
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Leíró földrajz. Amerika. Heti 3 óra ;
kedden és szerdán d. e. 8—9 óráig
és szombat déli 12—1 óráig. Dr.
Cholnoky Jenő ny. r. tanár, a IV.
tanteremben.
A franczia forradalom és a császár
ság korának irodalma. (Franczia
nyelven.) Heti 3 óra; kedden és
szerdán d. e. 12—1 óráig és csütör
tökön d. e. 10—11 óráig. Dr. Kari
Lajos ny. r. tanár, a 111. tanteremben.

A román nyelv- és irodalom ujabbkori története. Heti 2 óra ; hétfőn
és kedden d. u. 2—3 óráig. Dr. Moldován Gergely ny. r. tanár, az I.
tanteremben.
Keleti vallásos régiségek. I. Heti 5
óra; kedden, szerdán, csütörtökön,
pénteken és szombaton d. u. 2—3
óráig. Dr. Pósta Béla ny. r. tanár,
az érmészeti és régészeti intézetben.

Növényrendszertan. (II. rész.) Heti
3 óra ; hétfőn, csütörtökön d. u.
2 —3 óráig, szombaton d. e. 7 - 8
óráig. Dr. Győrffy István ny. r.
tanár, a növénytani intézet tan
termében.

Alexandri költészete. (Szemináriumi *Gyakorlatok az ábrázoló geometgyakorlatok.) Heti 2 óra ; szerdán \ riából. Heti 2 óra ; minden másod. u. 2—4 óráig. Dr. Moldován Ger j dik héten hétfőn és csütörtökön
d. u. 2 - 4 óráig. Dr. Kltig Lipót
gely ny. r. tanár, az I. tanteremben.
ny. r. tanár, Közp. épület III. em.
A román nyelv hangtana. (TanárkéKétheten
pezdei gyakorlatok.) Heti 2 óra; *Természetbölcsészet.
ként 2 óra ; szombaton d. u. 2—4
csütörtökön d. u. 2—4 óráig. Ugyanaz
óráig. Dr. Palágyi Menyhért ma
a tanár, ugyanott.
gántanár, a 2 sz. mathematikai
*1. Mátyás-kori törvények művelő
tanteremben.
déstörténeti feldolgozása. (Szemi
náriumi gyakorlatok.) Heti 2 óra; Állattani gyakorlatok. (Tüskés
bőrűek.) Heti 5 óra; pénteken
hétfőn d. u. 2—4 óráig. Dr. Erdélyi
d. u. 2 - 4 óráig, szombaton d. e.
László ny. r. tanár, a magy. tört.
9 —12 óráig. Dr. Apáthy István
szemináriumban.
ny. r. tanár, az állattani intézet
A magyar történelem forrásai a ve
ben, Múzeum-kertben.
zérek korában Heti 2 óra; szom
baton d. u. 2—4 óráig. Dr. Dékáni
Kálmán m.-tanár, a 111. tant.-ben.
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Tájboncztan, gyakorlatokkal
kapcsolatosan. Heti 3 óra;
csütörtökön és pénteken d. u.
‘/,3—4 óráig. Davida Leó
dr. ny. r. tanár, az Anatómia
épületében.
Közegészségtan. (Gyógyszerészettanhaílgatók számára.) Heti
3 óra ; csütörtökön és pénte
ken d. u. ’/ s3 - 4 óráig. Rigler Gusztáv dr. ny. r. tanár,
közegészségtani intézet tantermében.

■',3—4

*/,3 - v ,5 ;|

i

’j
3 -4

Kereskedelmi és váltójog. Heti
5 óra; szombat kivételével
naponként d. u. 3 —4 óráig.
Dr. Kuncz Ödön ny. rkív.
tanár, a 111. tanteremben.
Politika. Heti 5 óra; szombat
kivételével naponként d. u.
3—4 óráig. Dr. Balogh Arthur
ny. r. tanár, a IV. tant -ben.
A birtok. Heti 1 óra; hétfőn
d. u. 3 - 4 óráig. Dr. Almási
Antal magántanár, a II. tan
teremben.

Részletes bakteriológia. Heti
2 óra; kedden és szerdán
d. u. 3 —4 óráig. Konrádi
Dániel dr. magántanár, a kórtani intézet tantermében (Trefort-uteza 8. sz.).
Közegészségtan. (Járványtan.)
Heti 3 óra ; hétfőn, kedden
és szerdán d. n. 3—4 óráig.
Rigler Gusztáv dr. ny. r. ta
nár, közegészségtani intézet
tantermében.

,
|
j
i
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Bevezetés a vegytani búvárkodás
módszereibe. (A doctori fokra
készülőkkel.) Heti 48 (fizetéses
25) óra ; hétfőtől szombatig d. e.
8—12 óráig és d. u. 2—(5 óráig.
Dr. Fabinyi Rudolf ny. r. tanár,
a vegytani intézetben, Múzeumkert.

Nyelvészeti gyakorlatok. (Tanárképző.)
Heti 2 óra; pénteken d. u. ';23 —'/,!>
óráig. Dr. Zolnai Gyula ny. r. ta
nár, a Magyar Nyelvészeti szeminá
riumban.
Finnugor összehasonlító hangtan és
alaktan. Heti 3 óra ; hétfőn, kedden
és szerdán d. u. 3 —4 óráig. Dr. Zol
nai Gyula ny. r. tanár, a II. tante
remben.
Finn nyelvtan és olvasmányok. Heti
2 óra; csütörtökön és szombaton d.
u. 8 - 4 óráig. Ugyanaz a tanár,
ugyanott.

*
Az ásványok alaki tulajdonságai
ról általában és Dana IV., V.,
VI. osztályába tartozó ásványok
ról részletesen. Heti 5 óra; hét
főn, kedden d. u. 3 - 4 óráig,
szerdán és csütörtökön d. u 3—4‘ 2
óráig. Dr. Szádeczky Gyula ny.
r. tanár, az ásvány- és földtani
intézetben. (Központi egyetemi
épület, földszint, délnyugati sarok
rész.)
*Mathematikai gyakorlatok kez
dők számára. Heti 1 óra; pén
teken d. u. 3 - 4 óráig. Dr. Riesz
Frigyes ny. r. tanár, az I. sz.
mathematikai tanteremben.
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3 -5

3 -6

Törvényszéki orvostan. (Jog
hallgatók számára.) Heti 2
óra; szombaton d. u. 3 —5
óráig. Dr. Kenyeres Balázs
orvoskari ny. r. tanár, Ana
tómia épület, törvényszéki or
vostani intézet.
J e g y z e t . A törvényszéki or
vostani intézet rendőrségi és
törvényszéki vizsgálatokat —
ezek között rendőri és bírói
bonczolásokat végez. A beirat
kozott hallgatók és pedig úgy
az orvosi, mint a jogi kar hall
gatói, a vizsgálatoknál je
len lehetnek, utóbbiak a be
iratkozásnál a bonezterembe
való belépésre jogosító igazoló-jegyet kapnak, a melyet
illetéktelen egyének távoltarthatása czéljából, szükség ese
tén leczkekönyvüket is, fel kell
mutatniok. A rendőri holttest
vizsgálatok rendszerint a dél
előtti órákban, reggel 9-től
kezdve történnek, a bírói bonczolások előre meg nem hatá
rozott-időben, többnyire a déli
órákban.

|
í
|

**Vénykészítési gyakorlatok.
Heti 3 óra; szombaton d. u.
3—6 óráig. Issekutz Hugó
dr. magántanár, a gyógyszeré
szeti intézetben.
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Az ásványok alaki tulajdonságai
ról általában és Dana IV., V.,
VI.
osztályába tartozó ásványok
ról részletesen. Heti 5 óra ; hét
főn, kedden d. u. 3 —4 óráig,
szerdán és csütörtökön d. u. 3—Va5
óráig. Dr. Szádeczky Gyula ny.
, r. tanár, az ásvány- és földtani
I intézetben. (Központi épület, föld
szint, délnyugati sarokrész.)
Gyakorlatok az ókori történelemből.
Heti 2 óra; pénteken d. ti. 3 - 5
óráig. Dr. Sdűlling Lajos ny. r. tanár, az egyetemes történelmi szemináriumban.
Szemináriumi gyakorlatok a középkor történetéből. Heti 2 óra ; csiitörtökön d. u. 3 - 5 óráig. Dr. Márki
Sándor ny. r. tanár, az egyetemes
történelmi szemináriumban.

Vegytani gyakorlatok. (Orvostanhallgatók részére.) Heti (10 fize: téses 5 óra ; hétfőtől péntekig
d. ti. 3 —5 óráig, illetve 4 —6
óráig. Dr. Fabinyi Rudolf ny. r.
< tanár, a vegytani intézetben, Múi zeum-kert.
Vegytani gyakorlatok. (Tanárjelöltek számára.) Heti (10 fizetéses
; 5) óra; hétfőtől péntekig d. u.
3 —5, illetve 4 - 6 óráig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.
Iermészettani gyakorlatok. (11-od
éves tanárjelöltek számára ) Heti
4 óra; hétfőn d. u. 3—5 óráig
és szombaton d. e. 10—12 óráig.
Dr. Pfeiffer Péter ny. rk. tanár,
a physikai intézetben.*i

Analytikai diemia, kapcsolatban
gyakorlatokkal. (II. éves gyógyJ szerész hallgatók számára.) Heti
; 25 (fizetéses 20) óra; hétfőtől
j péntekig d. e. 10-12 óráig és
| d. u. 3 —6 óráig. Dr. Fabinyi
Rudolf ny. f. tanár, a vegytani
intézetben, Múzeum-kert.
i
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Jogbölcsészet. Heti 5 óra; szombat kivételével naponként d. u.
4—5 óráig. Dr. Somló Bódog
ny. r. tanár, a II. tanteremben.
Kánoni házassági jog. Heti 2
óra; hétfőn és kedden d. u.
4 —5 óráig. Dr. Kosutány Ignácz ny. r. tanár, a IV. tanteremben.
A kegyúri jogról. Heti 1 óra;
szerdán d. u. 4—5 óráig. Dr.
Kosutány Ignácz ny. r. tanár,
a IV. tanteremben.
A jogerősség az új P. p. sze
rint. Heti 1 óra; szombaton
d. u. 4—5 óráig. Dr. Bíró
Balázs magántanár, a III. tanteremben.
A katonai bűnvádi perrendtar
tás alapvonalai. Heti 1 óra ;
pénteken d. u. 4—5 óráig.
Dr, Finkey Ferencz ny. r.
tanár, a III. tanteremben.
*Kriminalisztikai gyakorlatok.
Heti 1 óra; szerdán d. u.
4—5 óráig. Dr. Finkey Ferencz
ny. r. tanár, a III. tant.-ben.
Házassági jog. Heti 1 óra ; hét
főn d.u.4 - 5 óráig. Dr. Almási
Antal magántanár, a II. tan
teremben.

1 Belgyógyászati diagnostika.
, Heti 3 óra; hétfőn, szerdán
és pénteken d. u. 4—5 éráig.
; Elfér Aladár dr. magántanár,
belgyógyászati klinika tanter
; mében.
Törvényszéki orvostani vizs
j gáló módszerek. Heti 3 óra ;
! hétfőn, kedden, szerdán d. u.
S 4—5 óráig. Demeter György
\ dr. magántanár, törvényszéki
j orvostani intézet (Anatómia).

Nemzetközi jog. Heti 3 óra;
szombaton d. u. 4—6 óráig
és szerdán d. u. 5—6 óráig.
Dr. Somló Bódog ny. r. tanár,
a II. tanteremben.
F i g y e l m e z t e t é s . A nem
zetközi jog a nyári félévben
| nem fog elöadatni.

Szülészeti és nőgyógyászati
proptideutika. (Vizsg. mód
szerek és gyógyító eljárások.)
Heti 2 óra; szombat d. u.
4 —6 óráig. Ákontz Károly
dr. magántanár, szülészet-nő
gyógyászati klinika.

A családi intézmények szocio
lógiája. Heti 1 óra; minden
második pénteken d. u. 4 - 6
óráig. Dr. Buday Dezső ma
gántanár, az I. tanteremben.

,
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Magyarország földrajza /. rész. Heti
2 óra; kedden d. u. 4—5 óráig és
szerdán d. u. 6 —7 óráig. Dr. Cholj noky Jenő ny. r. tanár, a IV. tante! remben.
i Vörösmarty, Petőfi és Arany. Heti
5 óra ; kedden, szerdán, csütörtökön
d. u. 4—5 óráig és pénteken d. u.
4—6 óráig. Dr. Dézsi Lajos ny. r.
tanár, a III. tanteremben.
*Előadások, felolvasások a művelőr
déstörténeti dolgozatok köréből.
Heti 1 óra ; hétfőn d. u. 4—5 óráig.
Dr. Erdélyi László ny. r. .tanár, a
magyar történelmi szemináriumban.
Általános metaphysika. Heti 2 óra;
hétfőn d. u. 6 —7 óráig és szomba
ton d. u. 4—5 óráig. Dr. Pauler
Ákos ny. r. tanár, a IV. tanteremben.
Philosophiai szeminárium: Locke
főbb műveinek tárgyalása. (A ta, nárképző tagjainak ingyen.) Heti 2
óra ; hétfőn d. u. 4—5 óráig és szer
dán d. u. 6—7 óráig. Ugyanaz a
tanár, a II. tanteremben.
Kun nyelvemlékek. Heti 1 óra ; szom
baton d. u. 4 —5 óráig. Dr. Pröhle
Vilmos magántanár, később megha
tározandó helyen.
Philosophiai ethika. Heti 4 óra ; hét
főn, kedden, szerdán és csütörtökön
I d. u. 4—5 óráig. Dr. Bartók György
j magántanár, az I. tanteremben.
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*Mathematikai szeminárium. Heti
1 óra ; pénteken d. u. 4—5 óráig.
Dr. Riesz Frigyes ny. r. tanár,
az I. sz. matli. tanteremben.

Ii
Földrajzi gyakorlatok. Heti 2 óra;
szerdán d. u. 4—6 óráig. Dr. Cholnoky Jenő ny. r. tanár, a földrajzi
intézetben.
Vörösmarty, Petőfi és Arany. Heti 5
óra ; kedden, szerdán és csütörtökön
d. u. 4—5 óráig és pénteken d. u.
4—6 óráig. Dr. Dézsi Lajos ny. r.
tanár, a III. tanteremben.

Vegytani gyakorlatok. (Orvostan
hallgatók részére.) Heti 10 (fize
téses 5) óra; hétfőtől péntekig
d. u. 3 —5, illetve 4—6 óráig.
Dr. Fabinyi Rudolf ny. r. tanár,
a vegytani intézetben (Múzeum
kert).
Vegytani gyakorlatok. (Tanárjelöl
tek számára.) Heti 10 (fizetéses
5) óra; hétfőtől péntekig d. u.
3—5, illetve 4—6 óráig, ugyanaz
a tanár, ugyanott.

5
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V95—V',6

Elmegyógyászati gyakorlatok.
Heti 3 óra; hétfőn, szerdán
és pénteken d. u. */,5—‘/,6
óráig. Lediner Károly dr.
ny. r. tanár, ideg- és elmegyógyászati klinika (Trefortutcza 63. sz.).
Nőgyógyászat. Heti 3 óra;
kedden d. u. */t5—V,6 óráig,
szombaton d. e. 11—1 óráig.
Szabó Dénes dr. ny. r. tanár,
szülészet-nőgyógyászati kli
nika.

‘/,5— ‘/,7

Szülészeti mütéttan. Heti 2
óra ; csütörtökön d. u. */a5—
</,7 óráig. Szabó Dénes dr.
ny. r. tanár, szülészet-nőgyó
gyászati klinika.

5 -6

*A római jog rendszere. Heti
4 óra; hétfőn, kedden, szer
dán és csütörtökön d, u. 5 - 6
óráig. Dr. Meltzl Balambér
magántanár, az I. tanteremben.
Nemzetközi jog. Heti 3 óra;
szerdán d. u. 5 - 6 óráig és
szombaton d. u. 4—6 óráig.
Dr. Somló Bódog ny. r. tanár,
a II. tanteremben.
F i g y e l m e z t e t é s . A nem
zetközi jog a jövő félévben
nem fog előadatni.
, Magyar pénzügyi jog. Heti 5
óra ; szerdán d. u. 5—6 óráig,
hétfőn és kedden d. u. 5—7
óráig. Dr. Boér Elek ny. r.
tanár, a IV. tanteremben.
Államszámviteltan. Heti 3 óra ;
hétfőn, kedden és csütörtökön
d. u. 5—6 óráig. Dr. Papp
Antal mb. előadó, m. kir.
p.-ü. igazgató, a II. tant.-ben.
A felülvizsgálat perorvoslata.
Heti 1 óra; pénteken d. n.
5—6 óráig. Dr. Bíró Balázs
magántanár, a III. tant.-ben.

Tömési és fogkezelési gyakor
latok. Heti 5 óra; hétfőtől
péntekig d. u. 5—6 óráig.
Höncz Kálmán dr. m.-tanár,
fogászati intézet (Trefort-utcza
1. sz.).
M magyar fürdők élettani és
gyógyító hatásáról. Heti 1
óra ; kedden d. u. 5—6 óráig.
Dr. Lőte József ny. r. tanár,
a gyógyszertani intézet tanter
miben.

B ölcsészeti karban

A nevelés története. Heti 3 óra; hét
főn, kedden és szerdán d. u. 5—6
óráig. Dr. Schneller István ny. r.
tanár, a IV. tanteremben.
A nevelés részletkérdései. Heti 2 óra;
csütörtökön és pénteken d. u. 5—6
óráig. Ugyanaz a tanár, az I. tan
teremben.
Oszmántörök szóképzés. Heti 1 óra;
szombaton d. u. 5—6 óráig. Dr.
Prőhle Vilmos magántanár, később
meghatározandó helyen.

Mathematikai é s term észettudományi karban
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*-A moratoriumos rendeletek és
a perjog. Heti 1 óra ; szőni- >
baton d. u. 5 —6 óráig. I)r.
fíiró Balázs magántanár, a
III. tanteremben.

5 —6

*Magyar fürdők élettani és !
gyógyító hatásáról. Heti 1
óra ; kedden d. u. 5 —6 óráig.
Dr. Löte József orvoskari ny.
r. tanár, az ált. kor.- és gyógyí
tani intézet tantermében.

Sebészeti miltéttan. Heti 5 óra ;
héttőn és szerdán d. u. 5 —
'ifi óráig, pénteken d. n. 5—7
óráig. Makara Lajos dr. ny
r-. tanár, sebészeti inűtőintézet.

Fül-, orr- és gégegyögy ászát.

5 - 'ifi

Heti 3 óra ; kedden és csüí törtökön d. ,n. 5—'ifi óráig.
' Gyergyai Árpád dr. magáni tanár (Trefort-utcza 1. sz.).*2

Magyar pénzügyi jog. Heti 5
óra ; hétfőn és kedden d. u.
5—7 óráig és szerdán d. u.
5—6 óráig. Dr. Boér Hlek
ny. r. tanár, a IV. tant.-ben.

5—7

A társadalmi gazdaságtan és
a szocializmus története. Heti

2 óra; pénteken d. u. 5—7
óráig. Dr. Navratil Ákos ny.
r. tanár, a II. tanteremben.

Bevezetés a jog és államtudo
mányokba. Heti 2 óra ; hét
főn és csütörtökön d. u. 6—7
óráig. Dr. Somló Bódog ny.
r. tanár, az 1. tanteremben.

M egjegyzés : Az első évesek
által hallgatandó.

Sebészeti miitéttan. Heti 5 óra ;
hétfőn és szerdán d. n. 5—
'ifi óráig, pénteken d. u. 5—7
óráig. Makara Lajos dr. ny.
r. tanár, sebészeti műtőintézet.
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Paedagogiai
gyakoliatok.
(A tanárképző rendes és rendkiviili tagjainak ingyen.) Heti 2 óra ; szombaton
d. u. 5 -7 óráig. Dr. Schnelter István
ny. r. tanár, a II. tanteremben.

Magyarország
földrajza
I. rész. Heti
2 óra ; kedden d. u. 4 — 5 óráig és
szerdán d. u. 6—7 óráig. Dr. Cholnoky Jenő ny. r. tanár, a IV. tan, teremben.
Általános
metaphysika.
Heti 2 óra ;
hétfőn d. u. 6 — 7 óráig és szombaton d. u. 4 - 5 óráig. Dr.
Pauler
Ákos ny. r. tanár, a IV. tanteremben.
Német philosophiai
irányok
a XIX.
században.
Heti 2 óra ; kedden és
csütörtökön d. u. 6—7 óráig. Ugyanaz
a tanár, ugyanott.

•
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6 -7

Sebészeti mütéttan. Heti 3 óra;

kedden és csütörtökön d. u.
6—7'/a óráig. Vidakovich Ka
mill dr. m.-tanár, a sebészeti
műtőintézetben.

6-7*/,

*Római jogi szeminárium. (Csak A szénvegyületek

is olyanok részére, kik a római
jogot a 2 féléven át hallgat
ták.) Heti 2 óra; később meg
határozandó időben. Dr. Kiss
Mór ny. r. tanár, a szeminá
riumi tanteremben, III. em.

Később meghatározandó időben

Közigazgatási és pénzügyi jogi
praktikum. (Olyanok részére,

kik a közigazgatási vagy pénz
ügyi jogot legalább 2 féléven
át hallgatták. Csak legalább
: 6 hallgató jelentkezése esetén
fog megtartatni.) Heti 2 óra;
később meghatározandó idő
ben. Dr. Boér Klek ny. r.
I tanár, a szemináriumi tante
remben.
Biztosítási ügylet. Heti 2 óra;
később meghatározandó idő
ben. Dr. Kuncz Ödön ny. rkív.
tanár, a III. tanteremben.

diemiája.

(Tekintettel az orvostanhall
gatók igényeire.) Heti 5 óra;
hétfőn d. u. 2—3 óráig, kedden és szerdán d. u. 2—4
óráig, esetleg később méghatározandó időben. Reinbold
Béla dr. ny. rk. tanár, élet
tani intézet tantermében.
Vénykészítési gyakorlatok. (Or
vostanhallgatók részére.) Ké
sőbb meghatározandó időben.
Issekutz Hugó dr. magántanár, az egyetemi gyógyszertár dolgozdájában.
Az újabb gyógyszerekről. Heti
1 óra; később meghatározandó
időben. Issekutz Béla dr.
m.-tanár, gyógyszert, intézet.
Törvényszéki orvostanigyakor
latok. Heti 5 óra; később

meghatározandó időben d. e.
Kenyeres Balázs dr. ny. r.
tanár, törvényszéki orvostani
intézet (Anatómia).

Fül-, orr- és gégegyógyászati
gyakorlatok. Heti 2 óra;
szombat d. e. Gyergyai Ár
pád dr. magántanár, fül-, orr-

ős gégeambulatorium (Trefort-uteza 1. sz.).

i
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i *A tétel tiszta logikai elmélete. Heti

|

1 óra; pénteken d. u. 6—7 óráig.

[ Ugyanaz a tanár, ugyanott.
! Philosophiai szeminárium: I.ocke
főbb műveinek tárgyalása. (A ta-

;

nárképző tagjainak ingyen.) Heti 2
óra ; héttőn d. ti. 4—5 óráig és szer
dán d. ti. 6—7 óráig. Ugyanaz a
tanár, a II. tanteremben.

j Idegen irodalmak hatása a franczia
1

költészet fejlődésére a tizenhetedik
századig. Heti 2 óra ; később meg
határozandó időben. Dr. Kari Lajos

ny. r. tanár, a III. tanteremben.
*Élet és halál a biblia költészetében.

Heti 2 óra ; később meghatározandó
időben. Dr. fíisler Mátyás magán
tanár, az I. tanteremben.
*Elméleti és gyakorlati könyvtártan.

Életchemiai dynamika. (I. rész.)

Heti 1 óra; később meghatáro
zandó időben. Dr. Kanitz Aristides magántanár, a vegytani inté
zetben.
*Természettani előadási gyakor
latok. (Tanárképzőintézeti tagok

részére.) Heti 3 óra; később meg
határozandó időben. Dr. Tangl
Károly ny. r. tanár, a természet
tan! intézetben (Közp. egyetemi
épület, II. cm.).

(Bibliotheconomia.) Heti 2 óra ; ké
sőbb meghatározandó időben. Dr.
Uyalui Farkas magántanár, az egye Bevezetés a szénvegyületek diemiájába. Heti 2 óra; később
temi könyvtár előadói termében.
meghatározandó időben. Dr.Széki
*Olasz nyelv kezdőknek. Heti 2 óra;
Tibor magántanár, a vegytani in
később meghatározandó időben Dr.
tézetben.
j Cs. Papp József magántanár, mint
Válogatott fejezetek az analytlkai
I inagántanító, az I. tanteremben.
*Olasz nyelv haladóknak. Heti 2 óra ; i chemiából. (Haladottabbak és dok
tori fokra készülők részére.) Heti
I később meghatározandó időben. I
2 őr;); később meghatározandó
j Ugyanaz a tanár, mint magántanító,
időben. Dr. Ruzitska Béla ny.
I ugyanott.
rk. tanár, az egyetem chemiai
I M anzoni : A jegyesek. Heti 1 óra;
intézetének tantermében.
I később meghatározandó időben.
I Ugyanaz a tanár, mint magántanító, Radioaktivitás. Heti 1 óra ; szom
baton később meghatározandó
ugyanott.
időben. Dr. Károly Irén egye
Dante politikai rendszere. Heti 2
temi magántanár, a fizikai elő
óra; később meghatározandó időben.
Ugyanaz a tanár, ugyanott.
j adóteremben.
*Róma görög tartományai. Heti 2 óra;
később meghatározandó időben. Dr.
Buday Árpád magántanár, az érm.
és rég. intézetben.
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Nőgyógyászati mütéttan hulla
gyakorlatokkal. Heti 2 óra;

később meghatározandó idő
ben. Vértes Oszkár dr. ma
gántanár.

jO
*o

•o

Ír

Egészségtani vizsgálati mód
szerek. Heti 2 óra; később
meghatározandó időben. Filep
Gyula dr. magántanár, köz

egészségtani intézet.
X5
XJ
•O

*
i
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j A büntetőjog átalakulása. Heti
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2 óra; később meghatározandó
időben és helyen. Dr. Irk
; Albert magántanár,
í A kriminalpsychologia. Heti 1
óra; később meghatározandó
időben és helyen Dr. Irk
Albert magántanár.
A kül- és belpolitika egymás
hoz való viszonya. Később

meghatározandó időben és
helyen. Dr. Jászt Oszkár
magántanár.

I
i
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1 Mathematikai é s természet|

tudományi karban

*A római köztársaság érmészete. Heti ! *Az Erdélyi Érczhegység erupti2 óra; később meghatározandó idő- j vas kőzeteiről. (Microscopiumi
i ben. Dr. Kovács István magántanár,
bemutatásokkal.) Heti 2 óra ; ké-

;

az érm. és rég. intézetben.

i

!

sőbb meghatározandó időben. Dr.

í

Szentpétery Zsigmond magán-

j
!

tanár, az ásvány- és földtani intézetben.
*A növények érzékszervei. (A ta
nárképző tagjainak ingyen.) Heti
1 óra; később meghatározandó
időben. Dr. Győrffy István ny.
r. tanár, a növénytani intézet
tantermében.
A sejtek differentiálódása. Heti 2
óra ; később meghatározandó idő
ben. Dr. Géléi József m.-tanár,
az állattani intézet előadóter
mében.

!
I

Angol nyelvtani gyakorlatok. Heti 2

óra ; később meghatározandó időben
és helyen. Dr. Boros György ma
gántanító.
Angol olvasmányok különböző szer
zőktől. Heti 2 óra; később megha
tározandó időben és helyen. Ugyanaz
a magántanító.
Milton : Paradise lost. Heti 1 óra;

később meghatározandó időben és helyen. Ugyanaz a magántanitó.

*Új módszer a szépírás elsajátítására
és tanítására. (Rendes hallgatóknak

ingyen.) Heti3 óra; később megha
tározandó időben és helyen. Lázár
Ödön magántanító.
*Díszirások. (Rendes hallgatóknak in
gyen.) Heti 2 óra ; később megha
tározandó időben és helyen. Ugyanaz
a magántanitó.
Franczia nyelv, I. csoport. (Kezdők

nek.) Heti 2 óra ; később meghatá
rozandó időben és helyen. Tourné
Gaston magántanító.
Franczia nyelv, II. csoport. (Haladók
nak.) Heti 2 óra ; később meghatá
rozandó időben és helyen. Ugyanaz
a magántanító.
Franczia nyelv, III. csoport. (Hala

dottaknak.) Heti 2 óra ; később meg
határozandó időben és helyen.
Ugyanaz a magántanító.
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Orvosi karban

Egész napon át

Később meghatározandó helyen

Órák

Dolgozatok a közegészségtani
intézetben. (Előrehaladottak- ;

nak.) Heti 5 óra; hétfőtől
péntekig egész napon át. Rigler Gusztáv dr. ny. r. tanár,
közegészségtani intézet tantermében.

A nap világos óráiban

Önálló vizsgálódás az általá
nos kórtan és gyógytan kö
réből. (Heti 5 órai díjért.;

Egész héten át a nap világos
óráiban. Löte József dr. ny.
r. tanár, az általános kórtard
és gyógytani intézet tanter
mében (Trefort-utcza 8. sz.).
Önálló vizsgálódás a gyógy
szertan köréből. Heti 5 óra ;

hétfőtől péntekig a nap vilá
gos óráiban. Löte József dr.
ny. r. tanár mint helyettes, a
gyógyszertani intézet tanter
mében (Trefort-utcza 8. sz.).
Önálló vizsgálódás a gyógy
szerismeret köréből. Heti 10

óra; hétfőtől péntekig a nap
világos óráiban. Jakabházy
Zsigmond dr. ny. r. tanár, a
gyógyszertani intézet tanter
mében (Trefort-utcza 8. sz.).

i
!
j
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Mathematikai é s természettudományi karban

*A világháború néprajzi következ
ményei Magyarországra nézve.

Heti 1 óra; szombaton d. e. 7—8
óráig. Dr. Herrmann Antal magán
tanár, később meghatározandó helyen.
Kun nyelvemlékek. Heti 1 óra ; szom
baton d. u. 4—5 óráig. Dr. Prőhle
Vilmos magántanár, később megha
tározandó helyen.
Oszmántörök szóképzés. Heti 1 óra;
szombaton d. u. 5—6 óráig. Ugyanaz
j a tanár, később meghatározandó
helyen.
^Szabadkézi rajz es festés. Heti 5
óra; vasárnap d. e. 8—1 óráig. Mej rész Gyula magántanító, később
| meghatározandó helyen.

*Haladottabbak foglalkozása az
általános növénytani intézet
ben. (Olyanok számára, a kik leg

alább [a tanári pályákra készü
lőkre nézve köteles] négy fél
éven át microscopiumi gyakorla
tokban részt vettek, esetleg doci toratusra készülnek. A leczke! könyvbe 10 órás tárgynak írandó
be.) Az egész hét világos órái
ban. Dr. Györffy István ny. r.
tanár, a központi egyetem nö
vénytani intézetében.
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Jog- és államtudományi
karban

Orvosi karban
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Bölcsészeti karban

Természettani gyakorlatok és vizsgálódások.
(Olyanok
számára,
kik 4 féléven át gyakorlatokban
már részt vettek. Heti 6 óra ;
megbeszélés szerint. Dr. Tangl
Károly ny. r. tanár, a természettani intézetben.
Természettani gyakorlatok.
(Ill-ad
éves tanárjelöltek számára.) Heti
4 óra; megbeszélés szerint. —
Ugyanaz
a tanár, ugyanott.

I
|

Haladottabbak
foglalkozása
az
ásvány- és földtani
intézetben.
Külön megállapítandó heti 6 órában. Dr. Szádeczky
Gyula
ny.
r. tanár, az ásvány- és földtani
intézetben.
*
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