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EGYETEMI TANÁCS 

I. TUDOMÁNYEGYETEM HIVATALAI, INTÉZMÉNYEI 
1. Rektori Hiva ta l 
2. Egyetemi Könyvtá r 
3. Kollégiumok 
4. Egészségügyi szolgálat 
5. Menza 

II. KÖZPONTI TANSZÉKEK 
III. T A N Á R K É P Z Ő TANÁCS 
IV. EGYETEMI KÖNYVTÁR 
V. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. Egyetemi, n a p t á r 
2. 77/1957. M. M. sz. u tas í tás a nappal i tagozatos egyetemi hal lgatók 

részére j u t t a tha tó ál lami támogatásról 
3. 78/1957. M. M. sz. u tas í tás az egyetemi hal lgatók t a n d í j szabály-

zatáról 
4. 81/1955. O. M. sz. u tas í tás az egyetemi hal lgatók fegyelmi szabály-

zatáról 
5. 124/1958. M. M. sz. u tas í tás a felsőoktatási in tézményekben külön-

el járás i d í j bevezetéséről 
6. 35/1952. M. T. számú rendelete az egyetemi és- főiskolás hal lgatók 

munkaviszonyba lépésének szabályozásáról 
7. 173/1958. M. M. sz. u tas í tás az egyetemi hal lgatók vizsgaszabályzata 

tá rgyában 
8. 174/1958. M. M. u tas í tás az egyetemi utóvizsgadí jakról 
9. 1032/1952. M. M. sz. u tas í tás az ál lamvizsga és d ip lomate rv rendsze-

resítéséről 
10. Felsőoktatási minisz ter 855—1/1953. sz. ér te lmező utas í tása az á l lam-

vizsga-szabályzat végreha j t á sához 
11. 1062/1955. sz. minisz ter tanácsi ha tározat az á l lamvizsga és a d ip loma-

te rv rendszeresí téséről szóló 1032/1952. sz. minisz ter tanács i ha tá roza t 
kiegészítéséről 

12. 88—14/1953. FOM. sz. u tas í tás a testnevelés e lbí rá lásáról 
13. Doktori szabályzat 

VI. TANRENDI RÉSZ 
1. Ál lam- és Jog tudomány i . K a r t a n r e n d j e 
2. Bölcsészet tudományi K a r t a n r e n d j e 
3. Természe t tudományi Ka r t a n r e n d j e 
4. A művelődésügyi minisz ter 94/1957. M. M. sz. u tas í tása a levelező 

oktatásról 
5. A művelődésügyi minisz ter 148/1960. (M. K. 14.) M. M. számú u ta -

sí tása az egyetemi (főiskolai) levelező és esti tagozatos hal lgatók t an -
dí járó l 

6. Pályázat i szabályok 



R e k t o r . 

Dr. ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár. 

R e k t o r h e l y e t t e s e k : 

Dr. FODOR GÉZA docens, tudományos rektorhelyettes, 
% 

Dr. HAJDÜ PÉTER egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, 

Dr. NYlRI ANTAL egyetemi tanár, tanárképzési rektorhelyettes, 
Dr. HERCZEG FERENC gazdasági rektorhelyettes. 
p 

D é k á n o k : 

Dr. FONYÖ ANTAL docens, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, 

Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, 

Dr* KOCH SÁNDOR egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja. 
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EGYETEMI TANÁCS: 

E l n ö k : 
% 

Dr. ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár, rektor. 

T a g j a i : 

Dr. FODOR GÉZA docens, tudományos rektorhelyettes, 
Dr. HAJDÜ PFTER egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, 
Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár, tanárképzési rektorhelyettes, 
Dr. HERCZEG FERENC gazdasági rektorhelyettes, 
Dr. FONYÓ ANTAL docens, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, 
Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, 
Dr. KOCH SÁNDOR egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja, 
A Tudományegyetem MSZMP Végrehajtó Bizottság képviselője, 
A Tudományegyetem KISZ Bizottság képviselője, 
Dr. BUZA LÁSZLÓ egyetemi tanár, 
Dr. HALÁSZ ELÖD egyetemi tanár, 
Dr. BUDÓ ÁGOSTON egyetemi tanár. 

Á l l a n d ó j e l l e g g e l m e g h í v o t t a k : 

A Pedagógus Szakszervezet Tudományegyetemi Bizottságának képviselője, 
Dr. KALOCSAI DEZSŐ docens, a Filozófiai Tanszék vezetője, 
NAGY LAJOS docens, a Politikai Tanszék vezetője, 
Dr. KOROM MIHÁLY docens, a Tudományos Szocializmus Tanszék vezetője, 
HAVASI ZOLTÁN, az Egyetemi Könyvtár igazgatója. 

J e g y z ő k ö n y v v e z e t ő : 

Dr. BÉRCZI IMRE rektori titkár. 



I. TUDOMÁNYEGYETEM HIVATALAI ES INTEZMENYEI 

1. Rektori Hivatal: 
'  (Dugonics tér 13. II. Telefon: 35-80, 27-22, 23-60.) 
Rektor: Dr. ANTALFFY GYt3RGY egyetemi tanár, 
Fogad: kedd, csütörtök, péntek 12-14 óráig. 
Oktatási és tudományos rektorhelyettes: Dr. FODOR GÉZA docens. 
Fogad: szerda, péntek de. 11-14 óráig. 
Tanárképzési rektorhelyettes: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár. 
Fogad: hétfő, szerda de. 11-12 óráig.  - 
Gazdasági rektorhelyettes: Dr. HERCZEG FERENC. 
Fogad: hétköznapokon, szombat kivételével 11-13 óráig. 

1/a Rektori titkárság: 
Rektori titkár: Dr. BÉRCZI IMRE. 

1/b Oktatási Osztály: 
Osztályvezető: GRUBER LASZLO. 

1/c Kulturális Osztály: 
Dr. KALDOR JANOS adjunktus. 

1/d Pénzügyi Osztály: 
Osztályvezet: GYARMATI SÁNDOR. 
Pénztáros: MAGYARI BALAZSNE. 
Pénztári óra: hétköznap 11-13 óráig. 

2. Egyetemi Könyvtár: 
(Dugonics tér 13. I. em. Telefon: 24-62.) 
Igazgató: HAVASI ZOLTAN. 
Fogad: hétköznap 8--16 óráig. 
Nyitvatartás: hétköznap 10 órától 21 óráig, hétfő du. 14 órától 21 óráig. 

Vasárnap 9-13 óráig. 
Kölcsönzés ideje: hétköznap 12-18 óráig.  - 
Tájékoztató szolgálat: hétköznap 8-18 óráig. 

3. Kollégiumok: 
a) Bolyai János fiúkollégium: 

(Felszabadulás útja  2.  Telefon: 41-32.) 
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Igazgató: BAKOS MIHALY 
Hivatalos óra: mindennap 17-18 óráig. 

b) Eötvös Loránd kollégium. 
(Lenin krt. 80.) 
Igazgató: Dr. GRASSELLY GYULA tud. kutató. 

c) Irinyi János leánykollégium. 
(Április 4. útja 4. Telefon: 43-O4.) 
Igazgató: KESERV BÁLINTNÉ. 
Hivatalos óra: mindennap 16-17 óráig. 

d) József Attila fiúkollégium. 
(Lenin krt. 95.  '  Telefon: 43-04.) 
Igazgató: PAPP KAROLY adjunktus. 
Hivatalos óra; mindennap 17-18 óráig. 

Gondnokok: Dr. APRÓ ISTVÁN, Dr. BERTÉNYI LASZLO, FENYVESI 
IMRÉNÉ. 

4. Egészségügyi szolgálat: 
Dr. JANKA JANOS orvos. 
Rendel: Április 	útja 4. Hétköznap 3-1 . 0-ig és du. 5—fél 7-ig. 
Lakása: József Attila sugárút 40. sz. 

5. Menza: 
L sz. menza. Lenin krt. 95. I. em., 

II. sz. menza. Lenin krt. 95. fszt., 
III. sz. menza. Április 4. útja 4. sz. 

MSZMP Tudományegyetemi Végrehajtó Bizottsága 
KÍSZ Tudományegyetemi Bizottsága 

(Dugonics tér 13. II. Tel.: 27-22.) 
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II. KÖZPONTI TANSZÉKEK 

Filozófiai Tanszék 
(Táncsics Mihály u. 2. III. em. Telefon: 13-81.) 

Tanszékvezető docens: Dr. KALOCSAI DEZSŐ. 
Adjunktus: Dr. KATONA PÉTER, Dr. SZÉKELY SÁNDOR. 
Tanársegédek: HÉDERNÉ KOZÁK RÖZA, Dr. HORUCZI LÁSZLÖ, KAPOSI 

MÁRTON, Dr. KOCSONDI ANDRÁS, Dr. KUCZIK ISTVÁN, Dr. PAPP 
JÁNOS, Dr. TÖTH MIKLÖS. 

Politikai Gazdaságtani Tanszék 
(Táncsics Mihály u. 2. II. em. Telefon: 13-81.) 

Tanszékvezető docens: NAGY LAJOS. 
Adjunktusok: BÁN GÉZA, TÓTH KÁROLY. 
Tanársegédek: GROSZMANN FERENC, IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA, FOR-

GÁCS KATALIN, IMRE OTTÓ, MAYER LÁSZLÓ, MUHI K. LÁSZLÓ, 
SZILÁÓYI LÁSZLÓ, 

Tudományos Szocializmus Tanszék 
(Táncsics Mihály u. 2. II. em. Telefon: 43-44.) 

Tanszékvezető docens: Dr. KOROM MIHÁLY. 
Adjunktusok: Dr. CSÉPÁNYI DEZSŐ, ELEKES SÁNDOR, Dr. FEHÉR 

ISTVÁN, Dr. RÁCZ JÁNOS, RENDES LAJOS. 
Tanársegédek: BÁRDOS PÁL, BERZÉNÉ ÖRDÖGH PIROSKA, SÁRKÖZI 

ISTVÁN, VARGA ILONA, Dr. VARGA LAJOS. 

Testnevelési Tanszéki Csoport 
(Táncsics Mihály u. 2. fszt. Telefon: 13-81.) 

Tanszéki csoportvezető: TARI JÁNOS testnevelő tanár. 
Testnevelő tanárok: SZABÓ ILONA, SZARVAS VILMOS, TAKÁCS KÁROLY. 
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III. TANÁRKÉPZŐ TANÁCS 

E l n ö k : 
Dr. NYlRI ANTAL egyetemi tanár. 

T i t k á r : 
Dr. KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus. 

K i n e v e z e t t t a g j a i : 
A Bölcsészettudományi Kar részéről: 

KARÁCSONYI BÉLA docens, 
Dr. DURÓ LAJOS docens. 

A Természettudományi Kar részéről: 
Dr. GREGUSS PÁL egyetemi tanár, • 
Dr. BUDÖ ÁGOSTON egyetemi tanár. 

H i v a t a l b ó l t a g j a i : 

Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, 
Dr. KOCH SÁNDOR egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja, 
Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár, a Neveléstudományi Tanszék veze 

tője, 
Dr. GRASSELLY GYULA tud. kutató. 
Dr. JUHÁSZ JÁNOS adjunktus, 
Dr. VARGA LAJOS tanársegéd, 
Szeged mj. Városi Tanács Művelődési Osztályának vezetője, 
A Ságvári Endre gyakorló gimnázium igazgatója, 
HÁMORI EDE, a Ságvári Endre gyakorló ált. iskola igazgatója. 



IV. SZEGEDI EGYETEMI K1JNYVTAR 

A Szegedi Egyetemi Könyvtár az egyetemi oktató-nevelő és tudományos 
munkát támogató és előmozdító, az egyetem szervezetébe tartozó tudományos in-
tézmény. 

A Könyvtár fő feladatai: az oktatóknak és a hallgatóknak irodalommal  es  
irodalmi tájékoztatással való ellátása, szakirodalmi jegyzékek, bibliográfiák ké- 
szítése, a könyvtártudomány művelése és az egyetemi könyvtári hálózat munká-
jának koordinálása. 

A Könyvtár könyvolvasó-terme 110, a folyóirat-olvasóterme 45, a kutató-
szobák 10 olvasóhellyel rendelkeznek. Az olvasóteremben rendelkezésre álló kézi 
könyveket, valamint a folyóirat-olvasóteremben  ,  levő folyóiratokat az olvasók a 
könyvtár használati szabályzatának betartása mellett szabadon használhatják. 

A Könyvtár állományában való tájékozódást betűrendezés és szakkataló-
gusok könnyítik meg. A szükséges irodalom felkutatásánál a látogatóknak az ol-
vasószolgálat dolgozói nyújtanak segítséget. 

A Könyvtár állományából hiányzó könyvek hazai és külföldi könyvtárközi 
kölcsönzés igénybevételével szerezhetők meg. 

A látogatók részére mikrofilm-leolvasó is rendelkezésre áll. 
A Könyvtár széleskörű nemzetközi cserekapcsolatot tart fenn. Jelenleg 

31 ország 260 tudományos intézményével_ van  rendszeres kapcsolata. 
A Könyvtár állománya: 555 801 kötet. 
A Könyvtárba 29 ország 845 folyóirata jár. 
A Könyvtár díjtalan használatára jogosultak: 
a) valamennyi egyetemi és főiskolai dolgozó; 
b) a tudományos kutatóintézetek dolgozói; 
c) az egyetemi és főiskolai hallgatók; 
cl)  közép- és középfokú iskolák felső osztályának tanulói; 
e) az általános-, közép- és középfokú iskolai nevelők. 
A Könyvtár használata részben a könyvek helyben olvasását, részben ott -

honi használatra való kölcsönzését foglalja magában. 
Az állomány használatánál a társadalmi tulajdon védelmét a Könyvtár a 

legmesszebbmenőkig biztosítja. 
A kölcsönzés határideje általában 2 hét. A kölcsönzési határidő meghosz-

szabbítható, amennyiben a könyvet ez idő alatt más nem igényli. 
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v. Altalanos tudnivalók

í.

E g y e t e m i  n a p t á .r .

Az I. félév tartama:
Beiratkozás I. évesek részére: 
Beiratkozás többi évf. részére:
Az előadások kezdete: 
Tandíjmentesség és egyéb kedvez

mények kérése:
Az előadások befejezése: 
Vizsgaidőszak:
Utóvizsgaidőszak:
Pályatételek benyújtásának határ

ideje:

1961. szept. 11-től 1961. dec. 22-ig. 
1961. szeptember 9.
1961. szeptember 12, 13, 14.
1961. szeptember 11.

• m /
1961. szeptember 15—30.
1961. december 22.
1961. dec 23-tól 1962. január 20-ig.
1962. február 1— 15-ig.

1962. május 15.

2.* . • •
A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTER 77/1957. (M. K. 14.) M. M. sz. UTASÍTÁSA 

A NAPPALI TAGOZATOS EGYETEMI (FŐISKOLAI, AKADÉMIÁI) 
HALLGATÓK RÉSZÉRE JUTTATHATÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL

(Kivonatos szöveg)

2. Az egyetemi, főiskolai, illetőleg akadémiai hallgatók tanulmányaik foly
tatásának elősegítése érdekében állami juttatásokban részesülhetnek.

A juttatások a következők:
a) Tanulmányi ösztöndíj; , .
b) rendszeres szociális támogatás;
c) rendkívüli segély;
d) »Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj«;
e) egyéb ösztöndíj.

A tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres szociális támogatás pályázat útján 
nyerhető el.

3. Az a hallgató, aki saját hibájából évet ismétel, rendszeres állami jutta
tásban nem részesíthető.

I. TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

4. Tanulmányi ösztöndíjat az a hallgató kaphat, akinek tanulmányi átlag
eredménye legalább »jó«.



5. A tanulmányi ösztöndíj mértéke — a rendelkezésre álló keret erejéig — 
a tanulmányi eredménytől függően havi 250, 200 vagy 100 Ft lehet. 

6. Az I. évfolyam első félévében a hallgatók az érettségi és felvételi vizsga 
eredményétől függően havi 100, illetve 150 Ft tanulmányi ösztöndíjban részesít-
hetők. 

7. Nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató, akinek eltartói 
* havi 3000 forintot meghaladó jövedelemmel, illetve, akinek a házastársa havi 

2500 forintot meghaladó jövedelemmel rendelkezik. 

II. RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 

8. A rendszeres szociális támogatás pénzből, illetve természetbeni juttatás-
ból áll. 

a) Pénzbeli juttatásban, a tanulmányi eredménytől függően, a közölt keret 
erejéig elsősorban munkás-, mezőgazdasági munkás-, falusi félproletár és mező-
gazdasági, termelőszövetkezeti tag szülők gyermekei részesíthetők, ha eltartóik havi 
jövedelme 1600 forintot nem haladja meg, illetve az, akinek házastársa havi 1300 
forintot meg nem haladó jövedelemmel rendelkezik. 

b) Természetbeni juttatásban a szociális körülmények -folytán arra ráutalt 
, hallgatók részesíthetők a közölt keret erejéig. 

9. A pénzbeli juttatás 80, 120 vagy 150 Ft lehet. 
10. A természetbeni juttatás: kedvezményes diákotthoni elhelyezés és ingye-

nes menzai étkezés biztosítását jelenti. A természetbeni juttatásról a hallgatók az 
intézménytől személyre szóló, at nem ruházható utalványt kapnak, amelyen fel kell 
tüntetni a természetbeni juttatás teljes forint értékét és az érvényesség időtartamát. 

Adható napi egyszeri (ebéd), kétszeri (ebéd, vacsora) és napi háromszori (reg-
geli, ebéd, vacsora) étkezésre jogosító utalvány. 

Nem részesülhet ingyenes menzai étkezésben az a hallgató, akinek eltartói 
havi 2500 forinton felüli, illetve akinek házastársa 2000 forinton felüli jövede-
lemmel rendelkezik. 

11. Az új ösztöndíjrendszer hatálya alá tartozók közül azok, akik nem az 
ingyenes utalvány alapján veszik igénybe a menzát, teljes önköltséget, napi há-
romszori étkezés esetén havi 393 forintot, kétszeri étkezésnél (ebéd, vacsora) havi 
333 forintot és egyszeri étkezésnél (ebéd) havi 183 forintot tartoznak fizetni. 

12. A diákotthoni elhelyezésért a hallgatók havi 50 forintot tartoznak téríteni. 

III. RENDKÍVÜLI SEGÉLY 

13. A rendkívüli segély pénzből és természetbeni juttatásokból áll, pl. a tan-
könyv-, tanszersegély. 

Rendkívüli segélyt a meghatározott kereten belül a hallgatók szociális hely-
zetüktől függően kaphatnak. Az erre vonatkozó írásbeli kérelmet az egyéni körül-
mények vizsgálata után a Diákjóléti Bizottság véleményezi, s a kérelem teljesíté-
séről vagy elutasításáról a dékán dönt. 

/ 

IV. »NÉPKÖZTÁRSASÁGI EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ« 

14. A »Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ösztöndíj« pénzbeli összege havi 
700 Ft. Ez ösztöndíjban részesíthetőket minden tanév megkezdése előtt az intéz-
ményekkel külön közlöm. A »Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj« 
I. éves hallgatók részére nem adományozható. Indokolt esetben ebben az ösztön-
díjban részesülő hallgatók részére természetbeni juttatást is lehet adni. 

V. EGYÉB ÖSZTÖNDÍJ 

15. A termelési gyakorlatos ösztöndíj, a tanulmányi úttal kapcsolatos költség-
térítés, a nyári ösztöndíj és a demonstrátori ösztöndíj jelenlegi mértéke változat-
lan marad. 
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VI. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

18. A 7. és 8. a), valamint a 10. pontokban feltüntetett jövedelemhatárok olyan 
esetekre vonatkoznak, amikor a hallgatónak eltartott testvére, ill. gyermeke nincs. 
Minden eltartott testvér,- ill. gyermek 400 forinttal növeli a megadott jövedelem-
határt. 

20. Termelési (üzemi) gyakorlat tartamára termelési gyakorlatos ösztöndíj és 
tanulmányi ösztöndíj, illetve rendszeres szociális támogatás egy időre nem folyó-
sítható. Amennyiben a termelési gyakorlat az oktatási időben kerül lebonyolí-
tásra, úgy a hallgatók részére csak az egyik juttatás adható. 

21. Pályázat. * 
A pályázatot a részletes feltételek meghatározásával az egyetem vezetője írja 

ki. A pályázatban minden olyan hallgató részt vehet, aki a kiírt feltételeknek 
megfelel. m 

22. Hivatalos igazolások. 
A hallgatóknak a pályázattal együtt hivatalos igazolást kell benyújtani a 

szülő (házastárs) jövedelméről, s az eltartott családtagok számáról, a dékáni hi-
vatalba. 

A hallgatók az anyagi helyzetükben évközben beállott olyan változásokat, 
amely kizárja vagy lehetővé teszi az állami juttatásban való részesítést, 15 napon 
belül — fegyelmi büntetés terhe mellett — kötelesek a dékáni hivatalhoz beje-
lenteni. 

23. Állami juttatás megállapítása. 
A tanulmányi ösztöndíjat és rendszeres szociális támogatást a Diákjóléti 

Bizottság javaslatára a dékán egy teljes tanévre ítéli oda. A tanév első felének 
lezárása után az odaítélést felül kell vizsgálni, s az elért eredményeknek meg-
felelően-.— a közölt keretet betartva — módosítani Ikell. Az I. évfolyamon csak 
I. félévre állapítható meg tanulmányi ösztöndíj, a II. félévben a tanulmányi ered-
mények figyelembevételével újból meg kell állapítani. 

A tanulmányi ösztöndíjat és a rendszeres szociális támogatást a hallgatók 
a szorgalmi időben évente 10 hónapon keresztül kaphatják. 

A szülők (eltartók) jövedelemváltozásának megfelelően a közölt kereten belül 
módosítani kell az állami juttatás mértékét, legkésőbb a következő félév elejétől. 

Attól a hallgatótól, aki a természetbeni 'juttatásra jogosító utalvánnyal visz-
szaél — évfolyamától függetlenül —, az állami támogatást a tanév hátralévő ré-
szére meg kell vonni. 

Az egyetemi és főiskolai hallgatók fegyelmi szabályzatáról szóló 81/1955. 
(O. K. 18.) O. M. sz. utasítás 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott ese-
tekben a tanulmányi ösztöndíj és rendszeres szociális támogatás meghatározott 
időre csökkenthető, illetve megvonható. 

.26. Nyáron folyósítható állami juttatás. 
A nyári két hónapra az állami juttatást a II. félév végén külön kell meg-

állapítani. 
E két hónap alatt a rendelkezésre álló kereten b e l ü l i júniusi hónapban folyó-

sított tanulmányi ösztöndíj, ill. rendszeres szociális támogatásnál nem magasabb 
összegű juttatásban részesíthetők: 

a) mindkét nyári hónapban azok a munkaképtelen, beteg hallgatók, akik 
szülői segítség nélkül, kizárólag állami támogatásból élnek; 

b) az egyik nyári (július vagy augusztus) hónapokban azok a leginkább rá-
utalt hallgatók — elsősorban árvák, családosok, családfenntartók —, akik vizsgá-
juk után, szabadság idejükben agyagi okok miatt pihenni nem tudnának. 

Az itt megjelölt hallgatók közül azok részére, akik termelési vagy katonai 
gyakorlatokon vesznek részt, a juttatásokat csak a gyakorlaton kívül eső pihenő 
idejük tartamára lehet kifizetni. 

28. Betegség esetén fizethető állami juttatások. 
Tanulmányi idő alatt egy hónapnál hosszabb ideig beteg hallgatók gyógyin-

tézeti ápolása esetén tanulmányi ösztöndíjuk és rendszeres pénzbeli szociális 
támogatásuk együttes összegének 50 százalékát, házi ápolás esetén pedig 80 szá-
zalékát kapják. A tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres pénzbeli szociális támo-
gatás ebböi az esetben legfeljebb a hallgató megbetegedésétől számított 12 hó-
napon át, tüdőmegbetegedés esetén 24 hónapon át fizethető. 
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29. Állami juttatásokból eszközölhető levonások.
A tanulmányi ösztöndíjból és rendszeres havi pénzbeli szociális támogatásból 

az alábbi címeken eszközölhető levonás:
a) diákotthoni térítési díj;
b) menzai tartozás; .
c) a hallgatóknak az egyetem, diákotthon vagy menza vagyontárgyainak 

szándékos, vagy gondatlan rongálása, ill. eltulajdonításából eredő kártérítések;
d) tankönyv használati díj;
e) bírósági határozat. .

3.

A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTER 
78/1957. (M. K. 14.) M. M. SZ. ÉS AZ EZT MÓDOSÍTÓ,

ILLETVE KIEGÉSZÍTŐ 171/1958. (M. K. 16.) M. M. SZ. UTASÍTÁSA 
A NAPPALI TAGOZATOS EGYETEMI (FŐISKOLAI, AKADÉMIAI) 

HALLGATÓK TANDÍJÁRÓL

(Kivonatos szöveg)

1. A jelen utasítás hatálya valamennyi egyetemre kiterjed. - «•
2. Az egyetemeken a tandíj összege félévenként 1000 Ft.
3. Tandíjmentesek:

a) az ellenforradalom áldozatainak gyermekei;
b) A »-Népköztársaság Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj-«-ban hészesülő 

hallgatók;
c) Az 1036/1951. sz. minisztertanácsi határozat alapján a kiváló tanár, il

letve kiváló tanító, valamint az 1042/1954. sz. minisztertanácsi határozat alapján 
kiváló óvónő kitüntetésben részesült pedagógusok legalább jó rendű gyermekei;

d) a hazánkban tanuló külföldi ösztöndíjas hallgatók;
e) a havi 1600 Ft-ot (160 aranykoronát) meg nem haladó jövedelemmel 

rendelkező szülők gyermekei, illetve a havi 1300 Ft-ot (130 aranykoronát) meg 
nem haladó házastársi jövedelemmel rendelkező hallgatók közül azok, akik nem 
bukottak;

f) kitüntetett pedagógusok (oktatók) legalább jó  rendű gyermekei, ha szü
leik, eltartóik jövedelme 4000 Ft-ot nem haladja meg.

Fenti jövedelemhatárokat az intézmény vezetője, rendkívül indokolt esetben, 
200 Ft-tal felemelheti, azonban az ily módon tandíjmentességben részesülő hallga
tók száma nem haladhatja meg a tandíjmentességben részesülő összes hallgatók 
10%-át.

4. Tandíjkedvezményben részesülhetnek a hallgatók az alábbi feltételek 
esetén:

a) munkás, mezőgazdasági munkás, félproletár (4. kát. hold földig) és tsz- 
tag szülőktől származó hallgatók és a kitüntetésben nem részesült pedagógusok (ok
tatók), valamint a felsőoktatási intézmények dolgozóinak gyermekei — legalább 
jó  rendűség esetén —, ha eltartóik, illetve házastársuk havi jövedelme:

I. 2600 Ft-ot (260 aranykoronát), illetve 2000 Ft-ot (200 aranykoronát) 
nem haladja meg és legalább elégséges rendűek: 75%-os;

II. ha eltartóik, jlletve házastársuk havi jövedelme a 2600 Ft-ot (260 
aranykoronát), illetve 2000 Ft-ot (200 aranykoronát) ugyan meghaladja, de leg
alább közepes rendűek: 50%-os kedvezményben részesülhetnek.

b) dolgozó paraszt, értelmiségi és alkalmazott származású hallgatók, ha
eltartóik, illetve házastársuk havi jövedelme a 2600 forintot (260 aranykoronát), 
illetve 2000 Ft-ot (200 aranykoronát) nem haladja meg és legalább közepes ren
dűek: 50%-os kedvezményt kaphatnak; .

c) a tandíjmentességben vagy kedvezményben egyébként nem részesíthető 
hallgatók 10%-ának a tandíja méltánylást érdemlő esetekben maximálisan 50«/» 
erejéig csökkenthető;



d) kitűnő rendű hallgatók 50%-os kedvezményben részesülhetnek.
5. A 3. a), c) és e) pontok alapján járó tandíjmentesség feltételeit igazolni

kell.
A tandíjkedvezmény csak azok részére engedélyezhető, akik aziránt a dékán

hoz az X. félévre vonatkozóan szeptember 30-ig, a II. félévre vonatkozóan pedig 
február 28-ig írásbeli kérelmet nyújtanak be. A kérelemhez a feltételeket igazoló 
okiratokat csatolni kell.

6. Ha az eltartók együttes jövedelme a havi 4000 ¡Ft-ot meghaladja, a hall
gató a 4. pontban feltüntetett tandíjkedvezményben még az egyébként előírt fel
tételek fennállása esetén sem részesíthető.

7. A 3., 4. és 6. pontban feltüntetett jövedelemhatárok olyan esetekre vonat
koznak, amikor a hallgatónak eltartott testvére, illetve gyermeke nincs. Minden 
eltartott testvér, illetve gyermek 400 Ft-tal (40 aranykoronával) növeli a meg
adott jövedelemhatárt.

8. A tanulmányi eredményt az utóvizsgaidőszak lezárása után (az I. évfolyam 
első félévére az érettségi eredménye alapján) kell megállapítani.

* 9. Az anyagi helyzetet igazoló hivatalos iratokat illetően az egyetemek az új
ösztöndíjrendszerről szóló 77/1957. (M. K. 14.) M. M. sz. utasítás értelmében köte
lesek eljárni.

10. A tandíjkedvezmény mértékét a dékán a Diákjóléti Bizottság javaslata 
alapján állapítja meg. A megállapításról, illetve a változtatásokról jegyzőkönyvet 
kell készíteni. A dékán döntése végérvényes.

11. A tandíj besorolást úgy kell végezni, hogy az a tanév eleji és félévi sta
tisztikai felterjesztések idejére elkészüljön. A besorolás eredményéről a hallgatót 
a megállapítást követő két héten belül értesíteni kell.

12. A szülők (eltartók) anyagi helyzetében beálló minden — a tandíj meg
állapítására kiható — változást a változástól számított 15 napon belül be kell 
jelenteni. Ha az anyagi helyzetben olyan változás következett be, amelynek kö
vetkeztében a hallgató a korábban élvezett tandíjkedvezményt részben vagy 
egészben elvesztette, az új jövedelem alapján megállapított tandíjat az anyagi 
helyzetben bekövetkezett változást követő hó első napjától kell fizetni. Ha a szülők 
(eltartók) anyagi helyzetében olyan változás következett be, amelynek alapján a 
hallgató tandíjkedvezményre tarthat -igényt, a beállott változást a folyó egész félévi 
tandíjánál figyelembe kell venni, ha a hallgató a változást az első félévben novem
ber 15-ig, a második félévben április 15-ig bejelenti. Később történő bejelentés ese
tén a hallgatót a bejelentést követő hó 1-től illeti meg a megfelelő tandíjkedvez
mény. *

13. A tandíjat legkésőbb a mindenkori vizsgaidőszak megkezdése előtt két 
héttel kell befizetni. A tandíj két részletben is fizethető. Az a hallgató, aki tan
díját nem fizette be, vizsgára nem bocsátható.

14. A tandíjfizetés illetékbélyeggel történik. A bélyegeket e célra szolgáló, 
a hallgató legfontosabb személyi adatait tartalmazó űrlapba (füzetbe) kell bera
gasztani. Az illetékbélyegeket az egyetem bélyegzőjével a beragasztás után azon
nal felül kell bélyegezni.

A tandíj befizetését az indexbe be kell vezetni. Az érvénytelenített bélye
geket a dékáni hivatalban meg kell őrizni, hogy a befizetés bármikor ellenőrizhető 
legyen.

4.

/  AZ OKTATÁSÜGYI MINISZTER 
81/1955. (O. K. 18.) O. M. SZÁMÚ UTASÍTÁSA AZ EGYETEMI 

ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK FEGYELMI SZABÁLYZATÁRÓL

(A művelődésügyi miniszter 28/1959. (M. K. 11.) M. M. számú utasításának
figyelem bevételével.)

(A hatálybaléptető 21. § kivételével közölt szöveg.)
Egyetemeink és főiskoláink életében a fegyelmi szabályzatnak az a rendel

tetése, hogy az egyetemi és főiskolai hallgatók szocialista nevelésének, a fegyelem



megszilárdításának, a tanulmányi színvonal emelésének hathatós eszköze legyen. 
A fegyelmi büntetést a vétség súlyához és a vétség fokához mérten, vala-> 

mennyi súlyosbító és enyhítő körülmény figyelembevételével úgy kell kiszabni, 
hogy fegyelemre nevelő célját betöltse. 

Valamennyi egyetem és főiskola fegyelmi rendjét — nappali, esti és levelező 
tagozatok hallgatóira kiterjedően — az egyetemek és főiskolák felett felügyeletet 
gyakorló miniszterekkel egyetértésben a következőképpen szabályozom: 

I. FEJEZET 

Fegyelmi vétségek 

1. §• 

Fegyelmi eljárást kell indítani és fegyelmi büntetést kell kiszabni arra' a 
hallgatóra, aki: 

a) a Magyar Népköztársaság törvényes rendje ellen vét; 
b) olyan magatartást tanúsít, amelyből kitűnik, hogy szemben áll a népi 

demokrácia állami és társadalmi rendjével; 
c) a tanulmányi fegyelmet, az egyetem (főiskola) vagy diákotthon, ill. menza 

rendjét sérti (ismételten igazolatlanul késik; az előadásokat, gyakorlati foglalkozá-
sokat, társai tanulmányi munkáját zavarja; engedély nélkül egyetemen (főiskolán) 
kívül munkát rendszeresen vállal; a tanulmányi segédeszközöket felszólítás elle-
nére sem szolgáltatja vissza; a gyakorlati foglalkozásokra ismételten nem készül 
fel; az egyetem (főiskola) szerveinek utasításait megszegi; a hitelíérdemlően tudo-
mására jutott, hallgatótársa által elkövetett, az a) és b) pontokban foglalt fegyelmi 
vétségről az egyetem (főiskola) szerveit nem értesíti; a tanulmányi és munkafegye-
lem kialakítását destruktív magatartásával gátolja stb.); 

d) a szocialista erkölccsel ellentétes magatartást tanúsít (a társadalmi tu-
lajdont rongálja vagy társai vagyontárgyait eltulajdonítja — amennyiben ezek a 
cselekmények bűntettnek nem minősülnek —, a tanulmányi ellenőrzések alkalmá-
val jogosulatlan segédeszközöket vesz igénybe; az egyetemet (főiskolát) vagy annak 
egyes szerveit fontos személyi vagy családi körülményekről, vagyoni .viszonyok-
ról megtéveszteni törekszik; az egyetem (főiskola) oktatójával vagy más dolgozó-
jával szemben tiszteletlenül, avagy hallgatótársaival szemben sértő módon visel-
kedik; botrányos magatartást tanúsít stb.). 

II. FEJEZET 

Fegyelmi büntetések 

2. §. 

(1) A fegyelmi vétség elkövetőjére a vétség súlyához és a vétkesség fokához 
mérten, az ügy összes körülményeire figyelemmel, a következő fegyelmi bünteté-
sek valamelyikét kell kiszabni: 

a) megintés; 
b) megrovás; 
c) szigorú megrovás, végső figyelmeztetéssel; 
d) eltiltás az egyetemi (főiskolai) tanulmányok folytatásától 2 vagy 4 félévre; 
e) kizárás az egyetemről (főiskoláról); 
f ) kizárás valamennyi egyetemről és főiskoláról. 
(2) A 2. § (1) b) pontjában meghatározott büntetés kiszabása esetén a hall-

gató körülményeinek figyelembevételével ki lehet mondani az állami támogatásnak 
egy hónaptól egy tanulmányi évig terjedő időre szóló csökkentését. A csökkentés 
mérve az 50%-ot nem haladhatja meg. 
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(3) A 2. § (1) c) pontjában meghatározott büntetés kiszabása esetén alkal-
mazni kell az állami támogatás csökkentését, különösen súlyos esetben teljes meg-
vonását. Ezekben az esetekben a csökkentés, illetőleg a megvonás ugyancsak egy 
hónaptól egy tanulmányi évig terjedő időre szólhat. 

(4) A fegyelmi vétséget elkövetett hallgatót a 2. § (1) pontjában meghatá-
rozott valamelyik büntetés alkalmazása mellett, szándékosság esetén az okozott 
kár teljes vagy részleges, gondatlanság esetén részleges megtérítésre kell kötelezni. 

III. FEJEZET 
* 

Fegyelmi hatóság 

3. §. 
(1) Több karra tagozódó egyetemen a 2. § (1) a)—d) pontjaiban meghatáro-

zott fegyelmi büntetést kiszabó határozatot a kar dékánja, a 2. § (1) e) pontjában 
meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozatot — a dékán javaslatára — 
az egyetem rektora hozza. 

(2) A karokra nem tagozódó egyetemeken és főiskolákon a 2. § (1) a)—e) 
pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozatot a dékán, illető-
leg az igazgató hozza. 

(3) A 2. § (1) f ) pontjában meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó hatá-
rozat hozatala az oktatásügyi miniszter hatáskörébe tartozik. A határozatot az 
oktatásügyi miniszter a felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmény vezetőjé-
nek, illetőleg a felsőoktatási intézmény felett felügyeletet gyakorló miniszternek 
a javaslatára hozza. 

IV. FEJEZET • 

Fegyelmi eljárás 

4. §. 

(1) A fegyelmi eljárást a kar dékánja, ;ill. főiskola igazgatója — a hozzá ér-
kezett javaslatok, illetőleg adatok alapján — rendeli el. 

(2) A fegyelmi vizsgálat folytatására a dékán (igazgató) egy évre egy — na-
gyobb karokon esetleg több — állandó fegyelmi vizsgáló bizottságot jelöl ki. A 
vizsgáló bizottság elnöke: egyetemi (főiskolai) tanár vagy docens, kivételesen ad-
junktus; tagjai: 

a) a kar (főiskola) egyik oktatója. 
b) egyik tanulmányi előadó (a Dékáni Hivatal megbízottja); 
c) a kari (főiskolai) pártszervezet által megbízott oktató; 
d) a KISZ-szervezet által megbízott hallgató. 
A vizsgáló bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottságnak leg-

alább három tagja van jelen. A vizsgáló bizottság a 3. §-ban meghatározott szerv-
nek a hozandó határozatra nézve javaslatot tesz. Javaslatát szótöbbséggel álla-
pítja meg. 

(3) A fegyelmi eljárást a vétség elkövetésétől, Illetőleg felfedezésétől számí-
tott egy héten belül meg kell indítani, és legkésőbb négy héten belül érdemi hatá-
rozattal be kell fejezni. Amennyiben \ a fegyelmi eljárás elháríthatatlan akadály 
következtében ezen idő alatt nem fejezhető be, a vizsgáló bizottság elnöke köteles 
a fegyelmi eljárást elrendelő szervnek jelentést tenni. 

Az 1. § c) pontjában foglalt fegyelmi vétség elkövetése miatt az eljárás az 
elkövetéstől számított egy naptári éven belül indítható meg. 

Az 1. § a), b) és d) pontjaiban foglalt fegyelmi vétség elkövetése esetén az 
eljárás megindítására a 15. § (1) bekezdése az irányadó. 
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(1) A vizsgálat során a fegyelmi vizsgáló bizottság elnöke 
a) a hallgatót írásban értesíti az e l járás megindításának az okáról, a meg-

hallgatására kitűzött időpontról, továbbá arról, hogy igazolatlan távolmaradása 
esetén a vizsgálatot távollétében is lefolytat ják; 

b) biztosítja a hallgató védekezésének lehetőségét; 
c) bizonyítást vesz fel (okiratok beszerzése, tanúk kihallgatása, helyszíni 

szemle stb. út ján); 
d) az el járás során jegyzőkönyv készítéséről gondoskodik. A jegyzőkönyv-

nek tar talmaznia kell: a hallgató személyi adatai t — ideértve azt is, hogy a hal l -
gató korábban fegyelmileg büntetve volt-e —, a bizonyítás anyagát, az esetleges 
enyhítő és súlyosbító körülményekre is kiterjedően, a netán okozott anyagi kárt , 
a hallgató védekezését; 

e) meghallgatja az évfolyam KISZ-szervezete, valamint a fegyelmi e l já rás 
megindítására javaslatot tevő véleményét; 

i) a jegyzőkönyvet indokolt határozati javaslattal az e l járás elrendelésétől 
számított 10 napon belül a dékán (igazgató) elé terjeszti . Mellékelni kell a hatá-
rozati javaslattal ellentétes esetleges különvéleményt és az arra vonatkozó jegyző-
könyvet, hogy a határozati javaslatot a vizsgáló bizottság egyhangúan vagy mi-
lyen szótöbbséggel hozta. A határozati javaslatot a hallgatóval közölni nem szabad. 

(2) A fegyelmi vizsgálat (tárgyalás) a megfelelő módon értesített hallgató 
távollétében is lefolytatható, kivéve, ha a hallgató a meghallgatásra kitűzött idő-
pontot megelőzően távolmaradását elfogadható okkal kimenti. Amennyiben a hall-
gató távolmaradását az értesítés kézhezvételétől számított 8 nap alatt igazolja, 
egyúttal kérheti a vizsgálat (tárgyalás) újbóli, jelenlétében történő lefolytatását. 

(3) Az eljárásról készült jegyzőkönyvnek a hallgató vagy tanú meghallgatá-
sáról felvett részét a hallgatóval, illetőleg a tanúval — felolvasás után — alá kell 
íratni és az esetleges észrevételeket is bele kell foglalni a jegyzőkönyvbe. 

(1) A dékán (igazgató) a hallgatót az egyetem (főiskola) látogatásától a jog-
erős határozat meghozataláig ter jedő időre — az el járás során bármikor — ideig-
lenesen eltilthatja, ha a fegyelmi vétség súlya következtében az el járást előrelát-
hatóan a hallgatónak legalábbis az egyetemről (főiskoláról) való kizárásával kell 
befejezni. 

(2) El kell tiltani a hallgatót az egyetem (főiskola) látogatásától akkor, ha a 
rektor (dékán, igazgató) valamennyi egyetemről (főiskoláról) kizárást elrendelő fe-
gyelmi határozat hozatalára tesz előterjesztést az illetékes miniszternek. 

(3) Ha a fegyelmi el járás nem kizárással fejeződik be, az előadások látoga-
tásától ideiglenesen eltiltott hallgatónak módot kell adni az elmulasztott gyakorla-
tok, illetőleg vizsgák pótlására. 

7. §. 

(1) A dékán (igazgató) a fegyelmi vizsgáló bizottság javaslatának előterjesz-
tése után: 

a) érdemi határozatot hoz: felmenti a hallgatót vagy büntetést szab ki r á ; 
b) szükséghez képest, a vizsgálat kiegészítése iránt intézkedik; 
c) kivételes esetben az ügy súlyára és annak természetére való tekintettel 

nevelési érdekből az ügy nyilvános tárgyalását rendeli el. 
(2) Amennyiben a dékán által helyesnek tar tot t fegyelmi büntetés kiszabása 

hatáskörét meghaladja, a dékán a fegyelmi ügy összes iratai t (jegyzőkönyvét stb.) 
javaslatával ellátva a rektor elé terjeszti. 

(3) Az 1. § a) és b) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétség elkövetése ese-
tén a hallgatónak valamennyi egyetemről és főiskoláról kizárására kell javaslatot 
tenni. 
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8. .§. 

(1) A fegyelmi ügy nyilvános tárgyalását a dékán (igazgató) — akadályozta-
tása esetén a helyettese — folytatja le. A nyilvános tárgyalásra — a fegyelmi ügy 
jelentőségéhez mérten — a hallgatók megfelelő csoportját (tanulócsoport, évfolyam, 
szak stb.) meg kell hívni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

(2) A nyilvános tárgyaláson — amely nem jelenti a fegyelmi eljárás teljes 
megismétlését — az ügyet a vizsgáló bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a dé-
kán (igazgató) által kijelölt egyik vizsgáló bizottsági tag adja elő. A hallgató észre-
vételeket tehet. A jelenlevők közül bárki felszólalhat, a hallgatóhoz kérdéseket 
azonban csak a nyilvános tárgyalást vezető intézhet. A tárgyaláson bizonyítás-
kiegészítést is lehet foganatosítani és — szükséghez képest — a nyilvános tárgya-
lás ezért folytatólagos is lehet. 

(3) A nyilvánosan tárgyalt ügyben a tárgyalás befejezése után az érdemi ha-
tározatot nyomban meg léhet hozni és ki kell hirdetni. 

(4) Amennyiben a fegyelmi büntetést kiszabó határozat meghozatala meg-
haladja a dékán (igazgató) fegyelmi hatáskörét, a határozatra vonatkozó javasr 
latát kell ismertetnie. 

• • § • 

A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell:, 
a) a hallgató nevét és személyi adatait (születési hely, év, hó, nap, anyja 

neve, évfolyam, szak); 
b) a fegyelmi vétségként a hallgató terhére rótt cselekmény megjelölését 

és e szabályzat megfelelő rendelkezésére való hivatkozással a kiszabott fegyelmi 
büntetést vagy a felmentésre vonatkozó rendelkezést; 

c) a határozat indokolását, amely magában foglalja a bizonyítási eljárás 
során megállapított tényeket, az enyhítő és súlyosbító körülményeket, az esetleg 
okozott vagyoni kárt. 

10. §. v 

(1) A fegyelmi határozatot — a határozat meghozatalától számított 8 napon 
belül — a hallgatóval írásban kell közölni. A hallgatót fel kell világosítani a ren-
delkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről. 

(2) A fegyelmi határozatról értesíteni kell a nappali tagozathoz tartozó meg-
büntetett hallgató szüleit, illetőleg törvényes képviselőjét, a fegyelmi eljárás meg-, 
indítására javaslatot tett szervet, — amennyiben a hallgató a diákotthonban lakott 
— a diákotthon vezetőjét. Amennyiben a megbüntetett hallgató az esti, illetőleg 
levelező tagozathoz tartozik, a munkáltató hely vezetőjét kell értesíteni. 

V. FEJEZET 

. Jogorvoslatok 

11. §. 

(1) A 2. § (1) c)—e) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetések valamelyi-
kének kiszabása esetéi}, fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat kéz-
hezvételétől számított 8 napon belül lehet a fegyelmi határozatot hozó szervhez 
benyújtani. • 

. (2) A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. Ki-
zárás esetén azonban a hallgátó addig nem látogathatja az előadásokat, míg a fel-
lebbezésről döntés nem történik. 
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12. §. 

A 2. § (1) c) és d) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó ha-
tározat ellen előterjesztett fellebbezés tekintetében a több kar ra tagozódó egyete-
meken a rektor, a karokra nem tagozódó egyetemeken és főiskolákon, valamint 
a 2. § (1) e) pont jában meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen 
előterjesztett fellebbezés tekintetében a felügyeletet gyakorló miniszter a felleb-
bezés beérkezésétől számított 30 napon belül dönt. 

13. §. 

(1) A több kar ra tagozódó egyetemeken a fellebbezések megvizsgálására a 
rektor fegyelmi felülvizsgáló bizottságot jelöl ki a 4. § (2) pont jában foglaltaknak 
megfelelően. A felülvizsgáló bizottság elnöke csak egyetemi tanár lehet. 

(2) A több kar ra nem tagozódó egyetemek, továbbá a főiskolák vezetője a 
fegyelmi ügy iratai t a fellebbezéssel együtt a felügyeletet gyakorló miniszternek 
küldi el. 

14. §. 

(1) A valamennyi egyetemről és főiskoláról kizárást kiszabó határozat ellen 
újrafelvételi kérelemmel lehet élni az alapel járásban fel nem használt bizonyíté-
kok alapján. 

(2) A kérelmet annak az egyetemnek (főiskolának) vezetőjéhez kell benyúj-
tani, amelynek a kérelmező a fegyelmi vétség elkövetésekor hallgatója volt. Az 
egyetem (főiskola) vezetője a kérelmet közvetlenül, illetőleg a felügyeletet gya-
korló miniszter ú t j án az oktatásügyi miniszterhez terjeszti döntés végett. 

VI. FEJEZET 
» 

Vegyes rendelkezések 

15. §. 
(1) Az egyetemek és főiskolák hallgatói első beiratkozásuktól kezdve el-

bocsátásukig, vagy oklevelük megszerzéséig, illetve állam- és jogtudományi, or-
vostudományi, fogorvosi karokon, valamint az Állatorvostudományi Főiskolán 
doktorráavatásukig e szabályzat hatálya alá tartoznak. 

(2) A fegyelmi szabályzat külföldi állampolgárságú hallgatókra is vonatko-
zik. Fegyelmi el járást külföldi állampolgárok ellen azonban csak a felügyeletet 
ellátó miniszter hozzájárulásával lehet indítani. A 2. § (1) c) pont jában meghatá-
rozott fegyelmi büntetést az állami támogatás csökkentése nélkül, a 2. § (1) d)—f) 
pontokban meghatározott fegyelmi büntetést csak az oktatásügyi miniszter hozzá-
járulásával lehet kiszabni. 

16. §. 

Az esti és levelező tagozat halllgatói kötelesek az egyetem (főiskola) vezető-
jének bejelenteni munkahelyükön kapott fegyelmi büntetésüket. 

17. §. 

(1) Azokat a fegyelmi határozatokat, amelyek jelentősége nevelői szempont-
ból nagy, az ügy természetéhez képest a kar, a szak, az évfolyam hallgatói előtt 
szóbelileg ismertetni kell. Az ismertetés során r á kell mutatni a vétség elkövetésé-
nek előzményeire, felderí tet t okaira és a fegyelmi • vétséget elkövetett hallgató 
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felelősségének mérvére. Az ilyen alkalmat különösen fel kell használni a hallga-
tók felelősségtudatának fokozására, a hibák csírájukban történő felismertetésére, 
a kritikai szellem fejlesztésére, a fegyelmi határozattal sújtott hallgató fejlődésé-
nek elősegítésére (a feladatok megjelölése, tanácsok stb. útján). 

(2) Mellőzni kell az olyan határozat indoklásának nyilvános 'közlését, amely 
közérdeket vagy jogos magánérdeket sért. 

(3) A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős határozat rendelkező részét a fe-
gyelmi vizsgálatot folytatott szerv hirdetőtábláján 8 nap időtartamra ki kell füg-
geszteni. 

(4) A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős határozat rendelkező részét a hall-
gató törzskönyvébe be kell vezetni. A határozat rendelkező részének és indoklá-
sának másolatát a hallgató személyi iratgyűjtőjében kell elhelyezni. A rektor 
(dékán, igazgató) elrendelheti a fegyelmi határozatnak a hallgató leckekönyvébe 
való bejegyzését is. 

(5) A valamennyi egyetemről és főiskoláról kizárást elrendelő határozat 
rendelkező részét az Oktatásügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. 
Az ilyen határozatot valamennyi dékán (igazgató) köteles nyilvántartásba venni. 

(6) A fegyelmi eljárások során készült jegyzőkönyveket és határozatokat 
»-fegyelmi ügyek« gyűjtőjében időrendi sorrendben az egyetem (kar, főiskola) tar-
tozik megőrizni. A gyűjtőt a rektor (dékán, igazgató) bizalmas anyagként köteles 
kezelni. 

18. §. 

(1) A 2. § (1) a)—c) pontokban meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó 
határozat — a fegyelmi büntetéssel sújtott hallgató kérelmére, továbbá az illeté-
kes tanulócsoport és az évfolyam KISZ-szervezete javaslatára — hatályon kívül 
helyezhető abban az esetben, ha a határozat meghozatalától legalább egy év eltelt 
és a hallgató a fegyelmi vétség elkövetése' óta kifogástalan magatartást tanúsított. 

(2) A hatályon kívül helyezett határozatot a nyilvántartásból törölni kell és 
— amennyiben a fegyelmi határozatot a hallgató leckekönyvébe bejegyezték — a 
hatályon kívül helyezést is be kell ugyanoda vezetni. 

(3) A határozat hatálytalanítására az a szerv jogosult,' amely a határozatot 
hozta. A hatályon kívül helyező határozatnak visszaható" ereje nincs. 

19. §. 

A felügyeletet gyakorló miniszter a 2. § (1) á)—e) pontjaiban meghatározott 
fegyelmi büntetést kiszabó határozatot felülvizsgálhatja, és ha úgy találja, hogy 
a hozott határozat törvénysértő vagy azt a tényállás nem kellő felderítésével hoz-
ták, hatályon kívül helyezi, és ú j fegyelmi eljárás lefolytatását rendeli el. A 2. § 
(1) f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozat felülvizsgála-
tára az oktatásügyi miniszter jogosult. 

20. §. 
• 

(1) Amennyiben a .fegyelmi eljárás során bűncselekmény elkövetésének a 
gyanúja merül fel, a büntető feljelentést a fegyelmi eljárástól függetlenül meg 
kell tenni abban az esetben is, ha a hallgató már nem tartozik az egyetem köte-
lékébe. A fegyelmi eljárást a büntető eljárás jogerős befejezéséig fel kell füg-
geszteni, kivéve, ha a tényállás egyébként is tisztázható és az 1. § b)—d) pontjai 
valamelyike alapján kell az ügyben határozatot hozni. 

(2) Amennyiben a hallgatót valamely bűntett miatt jogerősen eltiltották 
állampolgári jogainak a gyakorlásától, a hallgatót a büntetőbírói ítélet alapján 
szolgáló tényállás közelebbi vizsgálata nélkül ki kell zárni valamennyi egyetem-
ről és főiskoláról. 
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A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTER 
124/1958. (M. K. 6.) M. M. SZÁMÚ UTASÍTÁSA 

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KÜLÖNELJÁRÁSI-DlJ 
BEVEZETÉSÉRŐL 

(Kivonatos szöveg) 

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak egy része tanulmányaival össze-
függő határidőhöz kötött ügyekben hanyag, késedelmeskedő magátartást tanúsít, 
s ezzel az egyetem (főiskola, akadémia) hivatalának munkáját, sok esetben az 
oktatómunkát is akadályozza. Az ilyen hanyag hallgatók. ügyeit a felsőoktatási 
intézmények szervei csak külön eljárással intézhetik el. Az egyetemi (főiskolai, 
akadémiai) hivatalok munkájának zavartalansága, valamint a hallgatók rendsze-
retetre, pontosságra való nevelése érdekében, a földművelésügyi és az egészség-
ügyi miniszterrel egyetértésben különéljárási-díj fizetését rendelem el az alábbiak 
szerint: • 

(1) Különeljárási-díjat kell fizetnie annak a hallgatónak, aki a tanulmányi 
ügyeinek intézésével kapcsolatos határidőhöz kötött feladatait az előírt határ-
időn belül nem teljesíti (pl. a hallgató az előírt határidőre nem iratkozik be; 
leckekönyvét, a kereseti igazolásokat, évközi feladatait' nem adja be; az előírt 
vizsga-, illetve utóvizsga-időszak után kéri elmaradt vizsgáinak pótlását stb,). 

(2) A • különél járási-díj nagysága a hanyagság mértékétől, ismétlődésétől füg-
gően 5 forinttól 20 forintig terjedhet. 

(3) A fizetendő különeljárási-díjat — az esetek és a díj összegének feltünte-
tése mellett — a kar dékánja, a főiskola (akadémia) igazgatója, a kari (főiskolai, 
akadémiai) tanács határozata alapján állapítja meg. 

(5) Az illetékes előadó a befizetett összegről három példánybán nyugtát állít 
ki. A nyugta első példánya elszámolásra* szolgál, a második példányát a hallgató 
kérvényére kell ragasztani, a harmadik példányt a hallgatónak kell átadni. 

(6) A befolyt összeg felett a kar dékánja, a főiskola (akadémia) igazgatója-
rendelkezik. Az összegből minden évben egy alkalommal a diákjóléti bizottság 
javaslatára a dékán (igazgató) segélyben részesíti azokat a rászoruló hallgatókat, 
akiknek magatartása ellen kifogás nem merült fel." 

6. 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 35/1952. 
(V. 4.) M. T. SZÁMÜ RENDELETE AZ EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI 

HALLGATOK MUNKAVISZONYBA LÉPÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

(Kivonatos szöveg) , 

1- §• . . ' 

Az egyetemi és főiskolai hallgatókat (a továbbiakban: hallgatók) — a 3. és 
4. §-okban meghatározott kivételektől eltekintve — munkára nem szabad alkal-
mazni. 

2. §. 

(1) Ennek a rendeletnek a végrehajtása szempontjából a tanulmányaikat foly-
tató hallgatóknak kell tekinteni: 

a) Az egyetemi és főiskolai haligátókat a beiratkozás napjától számított'egy 
évig, kivéve, ha időközben oklevelüket megszerezték, vagyis a beiratkozástól az 
oklevél megszerzéséig. 
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(2) Nem tekintendők tanulmányaikat folytató hallgatóknak azok, akiknek az 
egyetem vagy főiskola vezetője (rektor, igazgató) végleges távozási engedélyt adott, 
továbbá, akiket a tanintézetből fegyelmi úton eltávolítottak. 

(4) A rendelet hatálya nem ter jed ki az egyetemek és főiskolák esti tago-
zatait látogató, illetőleg a levelező oktatásban részesülő hallgatókra. 

3. §. 

(1) Az egyetem vagy főiskola vezetőjének engedélyével a szorgalmi idő alatt 
á l landó jellegű vagy időszakos munkára egyetemi és főiskolai hallgatót is lehet 
alkalmazni, ha a munkaidő a tanulmányi időbeosztáshoz igazodik és a heti 18 órát 
nem haladja meg. 

(2) Az engedély megadását a munkál ta tó vállalát vagy hivatal kérheti. Az 
engedélyt csak akkor szabad megadni, ha azt a hallgató személyi körülményei 
indokolják és a munka a hallgató tanulmányi előmenetelét előreláthatólag nem 
gátolja. 

(3) Az engedélyben kifejezetten meg kell jelölni azt a vállalatot, vagy hiva-
talt, amelyhez a munkábaál lás történik, s azt a munkaidőt, amelynek elvállalá-
sára az engedély szól. 

(4) Ha a hallgató előmenetelében a munka következtében visszaesés muta t -
kozik, a tanintézet vezetőjének az engedélyt vissza kell vonnia. Az engedély visz-
szavonásáról a munkál tatót egyidejűleg értesíteni kell. A munkál ta tó az értesítés 
•vételétől számított 3 napon belül köteles a munkaviszonyt 15 napra felfnondani. 

(5) Az engedély — tekintet nélkül kiáll í tásának időpontjára — a következő 
oktatási év kezdetéig, legkésőbb azonban szeptember hó 1. napjá ig érvényes. Az 
esetleges ú jabb engedély kiadásakor a munkavállalás indokait és körülményei t 
újból mérlegelni kell. 

4. §. 

(1) A nyári oktatási szünet alatt a munkaidő csak abban az esetben esik kor-
látozás alá, ha a tanintézet vezetője — a tanulmányi eredménytől függően — 
— kifejezetten így rendelkezik. 

(2) Ha az oktatási szünet alatt a hallgató a kötelező tanulmányi rend sze-
rint szakmai gyakorlat folytatására van kötelezve, a tanintézet vezetője köteles 
erről a munkál tatót értesíteni. A munkál ta tó ilyen értesítés esetén a munkavi-
szonyt olyan időpontban köteles megszüntetni, hogy a hallgató szakmai gyakor-
latát a meghatározott időpontban megkezdhesse. 

5. §. 

(1) A jelen rendelet a lapján alkalmazott hallgatók részére munkakönyvet 
kiállítani nem szabad. 

(2) Ha a hallgatónak a beiratkozáskor már van munkakönyve, a munkaköny-
vet a tanintézet vezetőjének kell átadnia. 

6. §. 

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, 
kihágást követ el és 5000,— forintig ter jedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a 
munkáltató, aki az ebben a rendeletben foglalt alkalmazási t i lalmat megszegi 
vagy kijátssza. Ha a munkál ta tó valamely hivatal, vállalat, vagy más jogi sze-
mély, a büntetőjogi felelősség azt az alkalmazottat terheli, aki az alkalmazási ti-
lalom megszegésében vagy kijátszásában közvetlenül közreműködött. 
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(2) Kihágás elkövetése esetén az egyetem vagy főiskola vezetője köteles fel-
jelentést tenni. A kihágás miatt az eljárás a végrehajtó bizottságnak mint ki-
hágási bíróságnak hatáskörébe tartozik. 

(3) Munkaerőcsábítás bűntette miatt 6 hónapig terjedhető börtönnel kell 
büntetni azt, aki* a tanulmányait folytató hallgatót e rendelet rendelkezéseitől el-
térő munkaviszonyba lépésre bírja rá, vagy arra rábírni törekszik. 

7. 

A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTER 
173/1958. (M. K. 17.) M. M. SZÁMÜ UTASÍTÁSA AZ EGYETEMI 

(FŐISKOLAI, AKADÉMIAI) VIZSGASZABÁLYZATRÓL 

(Kivonatos szöveg) 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

(1) Az egyetemek, főiskolák, egyetemi jellegű akadémiák hallgatói (továbbiak-
ban: hallgatók) az egyes tanulmányi időszakok végén vizsgákon számolnak be 
tanulmányi előmenetelükről. A vizsgaidőszakot a tantervek alapján az egyetem 
(főiskola, akadémia) vezetője állapítja meg. 

(2) A vizsgák fajai: kollokvium, szigorlat, államvizsga, illetve a diplomaterv 
(diplomamunka) megvédése. 

(3) A vizsgák célja, hogy a vizsgáztató a hallgató elméleti és gyakorlati isme-
reteit, jártasságát az elméletnek az egyes feladatok megoldására való alkalmazásá-
ban, készségei és képességei fejlődését ellenőrizze. A vizsga a hallgató fokozott 
munkára serkentésével, felelősségérzetének emelésével és önálló gondolkodása fej-
lesztésével a nevelés célját is szolgálja. 

2. §. 

Az egyes szakokon megkívánt vizsgákat és azokat a tárgyakat, illetve gya-
korlati foglalkozásokat, amelyekből gyakorlati jegy szükséges, a tanterv állapítja 
meg. 

3. §. 
(1) Vizsgára csak az a hallgató' bocsátható, akinek leckekönyvét a vizsga-

időszak kezdetéig a tárgyak előadói (a gyakorlatok vezetői) aláírták. A leckekönyv 
csak akkor írható alá, ha a hallgató az adott félévben az előírt tanulmányi és 
egyéb kötelezettségeinek eleget tett (a kötelező előadásokon, gyakorlati foglalkozá-
sokon, konferenciákon részt vett, az előírt dolgozatokat, laboratóriumi jegyzőköny-
veket, rajzokat, gyűjteményeket stb. kielégítő módon elkészítette. 

(2) A leckekönyv aláírásának, valamint a hiányzó aláírások pótlásának fel-
tételeit a dékán (igazgató) állapítja meg és közli a hallgatókkal. 

(3) A hallgató abból a tárgyból, amelyből az előadó aláírása hiányzik, nem 
bocsátható vizsgára mindaddig, amíg a hiányzó aláírást nem szerezte meg. 

4. §. 
(1) A hallgató a vizsgaidőszakokon belül a tanszékek által kitűzött időpontok 

között választhat, a választott és a tanszék által jóváhagyott időpontban azonban 
köteles a vizsgákon megjelenni. A dékán tanulócsoportonkénti vizsgát is előírhat. 
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(2) A levelező tagozat hallgatói részére a rendes vizsgaidőszak az őszi félév 
vizsgáiból január és február hó, a tavaszi félév vizsgáiból június és szeptember hó. 
Ezen vizsgaidőszakon belül havonként és tárgyanként legalább két vizsgaalkalmat 
kell biztosítani. 

(3) A hallgató vizsgáinak egy részét kivételesen indokolt esetben a dékán 
(igazgató) engedélye alapján a vizsgaidőszak után is leteheti — lehetőleg még az 
utóvizsgaidőszakban — utóvizsga jelleg nélkül. 

(4) A vizsgáról igazolatlanul távolmaradó hallgatót utóvizsgára kell utasítani. 

5. §. 

(1) A vizsgák nyilvánosak. 
(2) A vizsgák fegyelméért, színvonaláért a tanszékvezető és a vizsgáztató, bi-

zottság előtt tett vizsga esetén a bizottság elnöke is felelős. 

6. §. 

(1) A hallgatók feleletét a vizsgáztató értékeli és az osztályzatot beír ja a 
leckekönyvbe, a vizsgalapra, illetve a jegyzőkönyvbe. Ha a vizsga bizottság előtt 
folyik, a résztárgyak osztályzatát a vizsgáztatók, az összesített eredményt — 
a többtárgyas szigorlatok kivételével (11. § (2)) — a bizottság elnöke í r ja be. Az 
osztályzattal szemben ellenvetésnek helye nincs. Az elégtelen osztályzatot is be 
kell írni a hallgató leckekönyvébe. 

(2) A vizsgák értékelésére a jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elég-
telen (1) osztályzatok valamelyikét kell alkalmazni. 

(3) A hallgató tanulmányi átlagát a tantervben előírt kötelező tárgyak osz-
tályzatainak (kollokvium, szigorlat) és gyakorlati jegyeinek számtani középarányosa 
adja . (Egyszerű számtani átlag.) 

(4) A hallgató általános tanulmányi eredménye: 
a) kitűnő, ha tanulmányi átlaga: 5; 
b) jeles, ha tanulmányi átlaga: 4,51—4,99; 
c) jó, ha tanulmányi átlaga: 3,51—4,50; 
d) közepes, ha tanulmányi átlaga: 2,51—3,50; 
e) elégséges, ha tanulmányi átlaga: 2—2,50; 
f) elégtelen, ha tanulmányi átlagától függetlenül elégtelen (1) érdem-

jegye van. 
(6) Sikeres utóvizsgát tett hallgató általános tanulmányi eredményét a javí-

, tott jegy figyelembevételével kell ú j r a megállapítani. 

II. FEJEZET 

Gyakorlati jegy, kollokvium 

7. §. 

(1) Azoknak a gyakorlati foglalkozásoknak értékelése, melyekre a tanterv 
gyakorlati jegy megállapítását í r j a elő, a félévben (évben) végzett munka alapján 
az ötfokozatú osztályzat szerint történik. 

(3) Azokból a gyakorlati foglalkozásokból, melyekből a tanterv gyakorlati 
jegyet nem ír elő, szorgalmi jegy adható. A szorgalmi jegy fokozatai: igen szor-
galmas, szorgalmas. 

(4) A dékán (igazgató) az elégtelen eredményű vagy el nem végzett gyakor-
latok pótlására az illetékes tanszékvezetők véleményének figyelembevételével az 
utóvizsgaidőszak kezdetéig engedélyt adhat. Indokolt esetben a gyakorlat teljes 
megismétlésére vagy félévismétlésre is utas í that ja a ha l lga tó t 
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(5) Abból a tárgyból, amelyből a tanterv a vizsga mellett gyakorlati jegyet 
is előír, az elégtelen vagy el nem végzett gyakorlat a dékán (igazgató) engedélye 
alapján a szóbeli vizsgát legalább egy héttel megelőző időpontig pótolható. 

(6) Elmulasztott termelési (munka) és a tanítási gyakorlatok pótlásának fel-
lételeit a dékán (igazgató) határozza meg. 

8. §. 

(1) A kollokvium valamely tantárgy (kollégium) egy vagy több félévi anya-
gának számonkérése. 

(2) A kollokvium szóbeli vizsga. A kollokviumot gyakorlati vagy írásbeli 
feladatok elvégzése egészítheti ki, amennyiben a tárgy jellege megkívánja. 

(4) A hallgató — kötelező vizsgái sikeres letétele után — kollokválhat a nem 
kötelező tárgyakból és azokból a kötelező tárgyakból is, amelyekből a tanterv vizs-
gát nem ír elő. Az ezekre a tárgyakra kapott osztályzat azonban nem számít be 
az általános tanulmányi eredménybe. Az osztályzatot a leckekönyv »Hivatalos be-
jegyzések« rovatába kell bevezetni. 

* 

III. FEJEZET 

Szigorlat 

9. §. 

(1) A szigorlat valamely tantárgy(ak) (kollégiumok) több félévi anyagának 
átfogó és tételes tudást megkívánó, összefoglaló számonkérése. Az egyes tárgyak 
szigorlati követelményeit a felügyeletet gyakorló miniszter állapítja meg. 

(2) A szigorlat szóbeli "vizsga. Egyes tárgyaknál a szóbeli szigorlatot gyakor-
lati vagy írásbeli feladatok elvégzése egészítheti ki. 

(4) A szigorlat egy (egytárgyas szigorlat) vagy több egymáshoz kapcsolódó 
tárgy (többtárgyas szigorlat) anyagát ölelheti fel. ' . 

10. §. 

(1) Egytárgyas szigorlat egyes tudományegyetemi szakokon több résztárgyból 
is állhat. (Összevont szigorlat.) # 

(2) Az összevont szigorlatot bizottság előtt kell tartani. A bizottság annyi 
tagból áll, ahány résztárgya van a szigorlatnak. A bizottság elnökét és tagjait a 
dékán (igazgató) jelöli ki. Az elnök professzor vagy docens lehet. 

(4) Amennyiben a hallgató valamelyik résztárgyból nem felelt meg, szigor-
latának eredménye elégtelen. 

(5) Az összevont szigorlatot — ha a tanterv mást nem ír elő — egy napoin kell 
a hallgatónak letennie. 

11. §. 

(2) Többtárgyas szigorlatnál valamennyi tárgyat külön-külön kell osztályozni, 
átlageredményt megállapítani nem kell. 

(3) A többtárgyas szigorlatot lehetőleg egy napon vagy egymást követő napon 
kell megtartani. 
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IV. FEJEZET 

Államvizsga, illetve diplomaterv (diplomamunka) megvédése. 

. " 13. §. 

(1) Az államvizsga, illetve a diplomaterv (diplomamunka) megvédése a hall-
gató egyetemi tanulmányainak záróvizsgája, amelynek alapján megállapítható, hogy 
rendelkezik-e mindazokkal az ismeretekkel és készségekkel, melyek az oklevél 
alapján betöltendő munkakörének ellátásához szükségesek. 
' (2) Államvizsgát (diplomatervet, diplomamunkát) a tantervben meghatározott 
tárgyakból kell tenni (megvédeni). Az egyes tárgyak vizsgakövetelményeit a fel-
ügyeletet gyakorló miniszter állapítja meg. 

(4) Az államvizsga letétele (a diplomaterv, diplomamunka) megvédése (Állami 
Vizsgáztató Bizottság) továbbiakban (ÁVB) előtt történik. 

(5) Államvizsgát (diplomatervet, diplomamunkát) a hallgató csak a dékán 
által megállapított (tanszékenként legfeljebb három) államvizsgaidőszakban tehet 
le (védhet meg). 

Az államvizsgát lehetőleg egy napon kell letenni. 
(6) Ha a tanterv az államvizsgához szakdolgozat készítését írja elő, akkor a 

szakdolgozat elfogadása előfeltétele az államvizsgára való bocsátásnak. 

15. §. 

(1) Az Orvostudományi Egyetemek — kivéve a gyógyszerésztudományi karo-
kat — a Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karai, valamint az Állatorvos-
tudományi Főiskola hallgatóinak doktori oklevelébe a »summa cum laude«, »cum 
laude«, »rite« minősítés valamelyikét kell bevezetni az alábbi meghatározás sze-
rint: ha a hallgató egyetemi (főiskolai) tanulmányai folyamán valamennyi köte-
lező vizsga (kollokvium, szigorlat) eredményének továbbá az államvizsga általános 
tanulmányi eredményének számtani középarányosa: 

4,51—5, akkor »summa cum laude«, 
3,51—4,50. akkor »cum laude«, • 
2—3,50, akkor »rite« 

minősítést kap doktori oklevelébe. 

16. §. 

Az államvizsgára (diplomaterv, diplomamunka megvédésre) vonatkozó egyéb 
kérdésekre az 1062/1955. (VII. 6.) és az 1034/1956: (V. 16.) Mt. h. számú határozatok-
kal módosított 1032/1952. (IX. 27.) Mt. h. számú határozat rendelkezései irányadók: 

V. FEJEZET 

Utóvizsga 

17. §. 

(1) Az elégtelen vizsgák pótlása céljából, valamint a 4. § (4) bekezdésében 
szabályozott esetben a hallgató utóvizsgát tehet. Az utóvizsga fajai: pótkollokvium, 
pótszigorlat, javító államvizsga, ismételt államvizsga, illetve diplomaterv (diploma-
munka). megvédése. 

(2) A hallgató utóvizsgát csak az utóvizsga-jegy váltása után a kijelölt utó-
vizsgaidőszakban tehet. Az utóvizsga-jegyet a dékáni hivatalok állítják ki. 
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(3) Az utóvizsgaidőszakot a rektor állapítja meg. Befejezésének időpontja az 
őszi félév vizsgáiból általában február 28., a tavaszi félév vizsgáiból szeptember 30., 

(4) A levelező tagozat hallgatói részére az utóvizsgaidőszak befejezésének idő-
pontja az őszi félév vizsgáiból március 31., a tavaszi félév vizsgáiból október 31., 
utóvizsgát azonban a rendes vizsgaidőszakban is tehetnek. ' • 

(5) Kivételesen indokolt esetben a dékán (igazgató) meghosszabbíthatja az 
utóvizsgaidőszakot olyan hallgatók számára, akik az első utóvizsgán nem feleltek 
meg. 

18. §. 

(1) A hallgató félévenként legfeljebb 5 kötelező vizsga esetén két tárgyból, 
ötnél több kötelező .vizsga esetén három tárgyból, tárgyanként csak két ízben tehet 
pótkollokviumot, illetve pótszigorlatot. 

(2) A másodszori pótszigorlatot csak a dékán (igazgató) engedélyezheti, egyben 
megállapítja a pótszigorlat határidejét is. 

(3) Azt a hallgatót, aki az (1) bekezdés alapján kettőnél, illetve háromnál 
több tárgyból kollokvált, szigorlatozott sikertelenül, a dékán (igazgató) — egy félév 
kihagyásával — a félév ismétlésére utasítja vagy elbocsátja a karról (főiskoláról, 
akadémiáról). Kivételesen indokolt esetben engedélyt adhat arra, hogy egy év 
kihagyásával folytathassa tanulmányait abban az esetben, ha ezen idő alatt vizs-
gáit sikerrel leteszi. 

19. §. 

(1) Ha" a hallgató a három vagy annál kevesebb tárgyból álló államvizsgán 
egy tárgyból, vagy háromnál több tárgyból álló államvizsgán legfeljebb két tárgy-
ból vizsgázott sikertelenül, javító államvizsgát tehet ezekből. Amennyiben a hall-
gató javító államvizsgán is eredménytelenül vizsgázik, még egy alkalommal, utol-
jára kísérelheti meg a javító államvizsga letételét. 

(2) Ha a hallgató legfeljebb három tárgyból álló államvizsgán egynél több 
tárgyból, vagy a háromnál több tárgyból álló államvizsgán' kettőnél több tárgyból 
vizsgázott sikertelenül, az egész államvizsgát meg kell ismételnie. Amennyiben a 
hallgató az ismételt államvizsgán egy, vagy — ha az államvizsga háromnál több 
tárgyból áll — két tárgyból vizsgázott sikertelenül, még egy alkalommal, utoljára 
kísérelheti meg a javító államvizsga letételét. 

(3) A javító államvizsga legkorábban a sikertelen vizsgát követő, az ismételt 
államvizsga pedig legkorábban a sikertelen vizsgát legalább 6 hónap múlva követő 
államvizsgaidőszakban tehető le. • 

(4) Az a hallgató, aki a másodszori javító államvizsgán vizsgázott sikerte-
lenül, illetve az ismételt államvizsgán egynél több, vagy — ha az államvizsga 
háromnál több tárgyból áll — kettőnél több tárgyból vizsgázott sikertelenül, továbbá 
ha az ismételt államvizsga után tett javító államvizsga sikertelen, oklevelet nem 
kaphat. 

21. §. 

(1) Harmadszori utóvizsgának helye nincs: 
(3) A dékán —4 egy félév kihagyásával — a félév megismétlésére utasítja 

vagy elbocsátja a karról azt a hallgatót, aki 
a) a másodízben megkísérelt pótkollokviumait, pótszigorlatait nem tette le 

eredményesen; 
b) kettőnél, illetve háromnál több tárgyból elégtelenre kollokvált, illetve 

szigorlatozott (kivéve, ha a 18. § (3) bekezdése alapján évkihagyással utóvizsga 
letételére engedélyt kapott); 

c) nem szerezte meg az előírt határidőre a félévvégi aláírásokat. 
(1) A hallgató tanulmányai folyamán egyszer ismételhet félévet és ezenkívül 

a nappali és esti tagozaton egyszer, a levelező tagozaton kétszer kaphat elmaradt 
tanulmányainak pótlására évkihagyást. 
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11. 

A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTER 174/1958. (M. K. 17.) M. M. SZÁMÚ 
U T A S Í T Á S A 

AZ EGYETEMI (FŐISKOLAI, AKADÉMIAI) UTÓVIZSGADÍJAKRÓL 

1. A hallgató a vizsgaszabályzatban meghatározott utóvizsgát csak utóvizsga-
jegy váltása után teheti le. 

2. Az utóvizsga-jegyet a dékáni hivataloknak— a hivatalvezető által kijelölt 
— előadója állítja ki két példányban. Az első példányt a hallgatónak kell átadni, 
ezzel jelentkezhet utóvizsgára. 

3. Az utóvizsga-jegy váltásakor az alábbi díjakat kell leróni: 
a) gyakorlati jegy pótlása esetén gyakorlatonként 5 Ft 
b) kollokvium esetén tárgyanként 10 Ft 
c) szigorlat esetén tárgyanként 20 Ft 
d) javító államvizsga esetén tárgyanként 40 Ft 
e) teljes államvizsga, illetve diplomaterv (diplomamunka) 

megvédése esetén 200 Ft 
4. A sikertelen utóvizsga pótlására tett utóvizsga esetén a 3. pontban foglalt 

díjak kétszeresét kell leróni. 
5. Az utóvizsgadíj leróvása illetékbélyeggel történik. A bélyegeket az utó-

vizsga-jegy másodpéldányára 'kell ragasztani, s a felsőoktatási intézmény bélyeg-
zőjével felül kell bélyegezni. 

6. Jelen utasítás hatálya kiterjed valamennyi egyetem, főiskola, egyetemi 
jellegű akadémia nappali, esti és levelező tagozatánajk hallgatóira. 

7. Ez az utasítás 1958. december 15-én lép hatályba. 

9. 

1032/1952. (IX. 27.) SZ. MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT 
AZ ÁLLAMVIZSGA ÉS DIPLOMATERV RENDSZERESÍTÉSÉRŐL 

(Kivonatos szöveg) 

1. Az 1952/53. tanévtől kezdődően egyetemi és főiskolai oklevelet az a hall-
gató kaphat, aki államvizsgát tett, vagy diplomatervet készített és azt sikeresen 
megvédte. Az államvizsga, illetőleg a diplomaterv célja annak a megállapítása, hogy 
a hallgató réndelkezik-e mindazokkal az ismeretekkel és képességekkel, amelyek 
az oklevél alapján betöltendő munkakörének ellátásához szükségesek. 

2. Az államvizsga letétele és a diplomaterv megvédése állami vizsgáztató 
bizottság előtt történik. 

A bizottság elnökét az egyetem (főiskola) felett felügyeletet gyakorló minisz-
ter, tagjait pedig az egyetem (főiskola) vezetője jelöli ki egyévi időtartamra. 

Azokon a karokon (szakokon), ahol elsősorban a népgazdaság meghatározott 
szakterülete számára képeznek szakembereket, az illető szakterület felett felügye-
letet gyakorló miniszter vagy főhatóság képviselőjeként gyakorlati szakembert is 
ki kell jelölni az állami vizsgáztató bizottságba. A vizsgáztató bizottságba gyakor-
lati szakembert a többi szakokon is ki lehet jelölni. 

3. Államvizsgára, illetőleg diplomaterv megvédésére az a hallgató bocsátható, 
aki egyetemi (főiskolai) tanulmányait szabályszerűen befejezte és a megszabott 
vizsgákat sikeresen letette. 

_ Az államvizsgát a tantervben megállapított államvizsga-időszakban, de leg-
később az egyetemi (főiskolai) tanulmányok befejezésétől számított két éven belül 
kell letenni. Kivételesen indokolt esetben az illetékes miniszter az államvizsga 
letételét a két év eltelte után is engedélyezheti. 

• 
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A fenti rendelkezésekben megszabott határidők irányadók a diplomaterv 
megvédésére is. • 

4. Államvizsgát marxizmus—leninizmusból és az .egyetem (főiskola) felett * 
felügyeletet gyakorló miniszter által meghatározott tárgyakból kell letenni. A fel-
ügyeletet gyakorló miniszter az államvizsga letételét meghatározott ideig tartó 
szakmai gyakorlattól vagy szakdolgozat, diplomamunka készítésétől teheti függővé. 

Az államvizsga nyilvános. 
5. A sikeresen letett államvizsga, illetőleg a megvédett diplomaterv alapján 

az egyetem (főiskola) a jelölt részére szakképesítését feltüntető oklevelet ad. 
A kitűnő eredménnyel végzett hallgatók részére ezt feltüntető külön okle- . 

velet kell rendszeresíteni. 
Kitűnő eredménnyel végzett az a hallgató, aki az államvizsga minden tár-

gyából jeles érdemjegyet ért el, illetőleg diplomatervét jeles eredménnyel védte 
meg, továbbá az egyetem (főiskola) utolsó két évfolyamán letett vizsgáinak legalább 
70%-a jeles, a többi pedig jó minősítésű. 

6. Annak a hallgatónak, aki egyetemi (főiskolai) tanulmányait szabálysze-
rűen befejezte és a megszabott vizsgákat sikeresen letette, de államvizsgát nem 
tett, vagy diplomatervet nem készített, illetőleg azt nem védte meg, igazolást kell 
kiadni a tanulmányai során tett vizsgákról és azok eredményéről. Az igazolásban 
fel kell tüntetni, hogy az egyetemi (főiskolai) oklevélhez kötött munkakörök betöl-
tésére nem képesít. 

10. 

A FELSŐOKTATÁSI MINISZTER 855—1/1953. SZ. ÉRTELMEZŐ UTASÍTÁSA 
AZ 'ÁLLAMVIZSGA-SZABÁLYZAT VÉGREHAJTÁSÁHOZ 

(Kivonatos szöveg) 

Az államvizsga és diplomaterv rendszeresítéséről szóló 1032/1952. (IX. 27). sá. 
minisztertanácsi határozatnak a tudományegyetemeken történő végrehajtása tár-
gyában kiadott 855—1/1953. Tud. Egy. sz. utasítás egyöntetű alkalmazása érdekében 
az alábbiakat közlöm: 

1. Az a hallgató, aki az államvizsgán egy tárgyból, — vagy ha az államvizsga 
háromnál több tárgyból áll — két tárgyból vizsgázott sikertelenül, a rendkívüli 
vizsgáztatási időszakban utóvizsgát tehet. Ha a hallgató az utóvizsgán "is eredmény-
telenül vizsgázik, leghamarabb a következő tanév rendes államvizsga-időszakában 
ezekből a tárgyakból még egyszer utóvizsgára bocsátható. 

Az a hallgató, aki a másodszori utóvizsgán is eredménytelenül vizsgázik, 
oklevelet nem kaphat. 

2. Az a hallgató, akinek államvizsgája egynél több, illetőleg — ha az állam-
vizsga háromnál több tárgyból áll — kettőnél több tárgyból sikertelen volt, a követ-
kező tanév vizsgaidőszakában az államvizsgát megismételheti. Amennyiben a hall-
gató az ismételt államvizsgán egy, vagy — ha az államvizsga háromnál több tárgy-
ból áll — két tárgyból sikertelenül vizsgázik, a következő rendkívüli vizsgaidő-
szakban kísérelheti meg utoljára ezekből a tárgyakból az utóvizsga letételét. 

Az a hallgató, aki az ismételt államvizsgán az előbbiekben meghatározottnál 
több tárgyból vizsgázott sikertelenül vagy a megismételt államvizsga után utó-
vizsgán is eredménytelenül vizsgázott, oklevelet nem kaphat. 

3. Sikertelen vizsgának kell tekinteni azt az esetet is, ha a .hallgató vizsgára 
jelentkezik és az egyes tárgyak vizsgáján igazolatlanul nem jelenik meg. 
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11. 

1062/1955. SZ. MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT AZ ÁLLAMVIZSGA 
ÉS DIPLOMATERV RENDSZERESÍTÉSÉRŐL SZÖLÓ 

1032/1952. SZ. MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

(Kivonatos szöveg) 

A Minisztertanács az államvizsga és diplomaterv rendszeresítéséről szóló 
1032/1952. számú minisztertanácsi határozat 4. pontját az alábbi rendelkezéssel 
egészíti ki: 

»A felügyeletet gyakorló miniszter az államvizsgának marxizmus—leninizmus 
tárgyból való letétele alól mentesítheti az esti- és levelező-tagozatnak azokat a 
hallgatóit, akik felsőfokon marxista—leninista előképzettséggel rendelkeznek.« 

12. 

A FELSŐOKTATÁSI MINISZTER 88—14/1953. SZ. UTASÍTÁSA 
A TESTNEVELÉS ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

(Kivonatos szöveg) 

A testnevelés elbírálása, valamint a mulasztókkal szembeni eljárás egységesí-
tése érdekében' az alábbiakat rendelem el: 

»Teljesítette« bejegyzést kap az a hallgató, aki a félévi testnevelési össz-
óraszám kétharmadát teljesítette, az órákon megfelelő magatartást tanúsított és 
elfogadható eredményt mutatott fel. 

»Nem teljesítette« bejegyzést kap az a hallgató, aki nem felelt meg a »tel-
jesítette« bejegyzés követelményeinek. Ebben az esetben a hallgatót kötelezni kell 
arra, hogy az V. félévben tegyen eleget testnevelési kötelezettségének. Azt a hall-
gatót, aki tanulmányi idejének» azon féléveiben, amelyekben kötelezően vesz részt 
testnevelési órákon, 2 alkalommal »nem teljesítette« bejegyzést kap, évfolyam-
ismétlésre kell utasítani. 

Óralátogatások ellenőrzése. A testnevelési kötelezettség nem teljesítését más 
tantárgyakkal egyenlően, az egyetemi és főiskolai hallgatók fegyelmi szabályzatáról 
szóló utasítás alapján kell elbírálni. 

13. 

DOKTORI SZABÁLYZAT 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. §. 

A Szegedi Tudományegyetem doktori cím adományozására jogosult az általa 
oktatott tudományágakból, doktori szigorlat és olyan disszertáció alapján, amely-
nek tudományszaka az egyetemen képviselve van. 
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. 12. §• 

Doktori cím csak annak az erkölcsileg kifogástalan személynek ítélhető oda, 
• aki az előírt szakmai ¡követelményeknek megfelel és mint a népi demokratikus 
rendszerhez hű állampolgár, a társadalomra nézve hasznos tevékenységet kifejtve, 
részt vesz a szocializmus építésében. 

3. §. 

A doktori cím az egyetemi tanulmányok keretében megszerezhető ismerete-
ket meghaladó, kezdeti tudományos teljesítményt jelez. 

II. 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 

4. §. 

(1) A doktori cím .elnyerése iránti kérelmet általában annak a karnak a 
dékánjához kell benyújtani, amely karon a jelölt-egyetemi tanulmányait befejezte, 
illetőleg — ha a jelölt más egyetemen vagy főiskolán szerzett oklevelet — azon 
a karon, amelyen a doktori címet megszerezni kívánja; amennyiben a jelölt más 
egyetemen szerzett oklevelet, a kérelem benyújtásához az oklevelet kiállító' egye-
tem rektorának hozzájárulása szükséges. 

(2) A kérelemhez csatolni kell: 
a) az egyetemi, illetőleg főiskolai leckekönyvet, 
b) a képesítést tanúsító egyetemi, illetőleg főiskolai oklevelet (külföldön 

szerzett oklevél esetében a honosított, illetőleg a Művelődésügyi Mi-
nisztérium által záradékolt oklevelet), s 

c) önéletrajzot, 
d) a jelölt munkahelye vezetőjének és az illetékes pártszervezetnek a 

. javaslatát, illetőleg véleményét, 
e) esetleges egyéb okmányokat, amelyek á kérést támogatják (irodalmi 

munkásság, kitüntetések stb.). » 
(3) A kérelemben meg kell jelölni a doktori értekezés, témáját (címét), vala-

mint a választott fő- és melléktárgyakat. (A választható fő- és melléktárgyak jegy-
zékét az I. sz. melléklet tartalmazza.) 

5. §. 

(1) A kérelem alapján a kar dékánjának meg kell vizsgálnia, hogy a jelölt 
az előírt követelményeknek megfelel-e. A kérelem elfogadásáról és a választott 
tárgycsoportosítás jóváhagyásáról a kar határoz. 

(2) Amennyiben a jelölt engedélyt kapott és a doktori eljárási díjat befizette, 
doktori értekezését benyújthatja. A doktori értekezést magyar nyelven 3 példány-
ban kell benyújtani. 

6. §. 

(1) Az értekezés elbírálásával az illetékes kar két professzort vagy docenst 
bíz meg, akik közül legalább az egyik a kar tagja. 

(2) A bírálók az értekezés tudományos értékéről külön-külön írásbeli véle-
ményt terjesztenek a kari tanács elé. Az értekezés elfogadásáról és minősítéséről 
a kar határoz. 

(3) Az elfogadott értekezésnek három minősítési foka van: »summa cum 
laude«, »cum laude« és »rite«. 
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7. §. 

(1) Doktori értekezésként olyan dolgozat fogadható el, amely a jelölt alapos 
tárgyi ismeretéről, a tudományos kutatás módszerednek az ismeretéről, s e mód-
szerek megfelelő szakmai segítés melletti alkalmazásában való -jártasságról tanús-
kodik. 

(2) Az értekezés elutasítása esetén újabb értekezés csak egy év múlva nyújt-
ható be. 

(3) Az értekezés elfogadása esetén a jelölt doktori szigorlatra bocsátható. 

8. §. 

(1) A doktori szigorlat egy fő- és két melléktárgyból teendő le. Főtárgy az, 
amelyből a doktori értekezés készült, az első melléktárgy a marxizmus—leninizmus 
egyik alkotórésze (filozófia, politikai gazdaságtan, illetőleg tudományos szocializ-
mus), a másik melléktárgy a főtárgy műveléséhez szükséges tudományszak. Ameny-
nyiben a marxizmus—leninizmus egyik alkotórészét választja a jelölt főtárgyként, 
az esetben a két melléktárgy szabadon választható. 

(2) A marxizmus—leninizmus, mint melléktárgy szigorlata alól mentesülnek 
azok a jelöltek, akik fis. 1—3 éves pártfőiskolát, vagy a Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottsága, illetőleg a Honvédelmi Minisztérium által szervezett 
3 éves Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetemet eredményesen elvégezték, továbbá 
azok az egyetemi oktatók és tudományos dolgozók, akik az ideológiai oktatás kere-
tében feldolgozták a filozófia, a politikai gazdaságtan, illetőleg a tudományos szo-
cializmus teljes doktori vagy kandidátusi tananyagát és ebből a 9/1959. (MTA) 
A. K.—21—22. számú utasítás 10. §-ának 1/b) bekezdésében meghatározott bizott-
ság előtt sikeres vizsgát tettek. Ez utóbbi mentesítés azonban csak a vizsga letéte-
létől számított 4 éven belül érvényesíthető. 

9. §. 
A jelöltnek a szigorlaton be kell bizonyítania, hogy mind a főtárgyban és 

annak az értekezéshez csatlakozó irodalmában, mind a szakmai melléktárgynak 
az értekezéshez kapcsolódó vonatkozásaiban, valamint a marxizmus—leninizmus 
melléktárgy anyagában az egyetemi tanulmányok keretében megszerezhető isme-
reteket meghaladóan tájékozott. 

10. §. 

(1) A doktori szigorlati bizottság elnöke a dékán, illetőleg helyettese, tagjai 
a fő- és melléktárgyak professzorai vagy docensei. A bizottság az elnökön kívül 
legalább két és legfeljebb négy tagból állhat. A bizottság tagjait a dékán bizza meg. 

(2) A szigorlat tárgyaiból a vizsgáztatók külön-külön kérdeznek, de a bizott-
ság mindegyik tagjának joga van a szigorlat bármely tárgyából kérdéseket 
feltenni. 

(3) A szigorlat nyilvános. 
(4) A doktori szigorlat időtartama általában két óra, ebből egy óra a fő-

tárgyra, fél-fél óra a melléktárgyakra esik. 
(5) A doktori szigorlatot megosztani nem lehet. A megkezdett szigorlatot 

mindhárom tárgyból egy napon kell letenni. 

11. §. 

(1) A szigorlat befejezése után a bizottság zárt ülésen, az értekezés minősí-
tésének figyelembevételével, szótöbbséggel állapítja meg a szigorlat végeredményét. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. 
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(2) A sikeres szigorlatnak három minősítési foka van: »summa cum laude«, 
»cum laude« és »rite«. 

12. §. 

(1) Ha a szigorlat az egyik melléktárgyból sikertelen, ebből i a tárgyból a 
jelölt legkorábban 6 hónap múlva javító szigorlatot tehet. 

(2) Ha a főtárgyból vagy két melléktárgyból, illetőleg valamennyi tárgyból 
sikertelen a szigorlat, a jelölt csak egy év múlva ismételheti meg a teljes szi-
gorlatot. • 

(3) Másodszori ismétlésnek helye nincs. 
(4) Ha megállapítást nyer, hogy benyújtott értekezését nem maga készítette 

a jelölt, többé doktori szigorlatra nem bocsátható. 
(5) Ha az értekezés megfelelő volt, javító vagy ismétlő szigorlatra utasítás 

esetén nem kell ú j értekezést készíteni. 

. 13. §. 

A szigorlat elfogadása esetén a jelöltet az egyetem tanácsa ünnepélyesen 
bölcsésztudományi, illetőleg természettudományi doktorrá (doctor philosophiae, ille-
tőleg doctor rerum naturalium, rövidítve dr. phil., illetőleg dr. rer. nat.) avatja és 
kiadja a doktori oklevelet. 

14. §. 

(1) A doktori oklevelet latin nyelven kell kiállítani és fel kell benne tün-
tetni a szaktudományt, amelyből a doktori cím odaítélése történt. Az oklevelet a 
rektor és az illetékes kar dékánja írja alá. (A doktori oklevél szövegét a II. számú 
melléklet tartalmazza.) 

(2) A doktori oklevélre a törvényes illetékbélyeg ragasztandó. 
(3) Az oklevelet domború száraz pecséttel kell ellátni, a pecsét szövege: 

Universitas Szegedinensis — Szegedi Tudományegyetem. 

15. §. 

Kitüntetéses doktorrá avatásban részesülhetnek a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának engedélyével azok, akik a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1958. évi 
1—6. számú határozatában, illetőleg a 128/1958. (M. K. 7.) M. M. számú utasításában 
foglalt feltételeknek megfelélnek. 

16. §. 

A kar dékánja a karon'tartott egyes doktori szigorlatok menetéről folyószám-
mal ellátott szigorlati jegyzőkönyvet, a kiadott oklevelekről pedig oklevélkönyvet 
vezet 

17. §. 

A rektor a doktori oklevelet nyert személyek névjegyzékét minden tanév 
végén felterjeszti a Művelődésügyi Minisztériumhoz. 

18. §. 

A doktori szigorlat díja a jelöltet terheli. Ennek mértékéről külön rendel-
kezés intézkedik. 
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III. 

TISZTELETBELI DOKTORI CÍM ADOMÁNYOZÁSA. 
DOKTORI ARANYOKLEVÉL KIADÁSA 

* 19. 
• 

A kar javasolhatja, hogy az egyetemi tanács az arra érdemes személyeket 
tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa) címmel tüntesse ki. Az ilyen tárgyú 
javaslatát a kar az egyetemi tanács elé terjeszti. Az egyetemi tanács kedvező javas-
latát a felügyeletet gyakorló miniszterhez terjeszti fel jóváhagyás, illetőleg a tisz-
teletbeli doktori cím megadásának engedélyezése végett. Az engedély alapján az 
egyetemi tanács az illetékes kar által meghatározott szövegű tiszteletbeli doktori 
oklevelet — az esetről esetre megállapított módon — a kitüntetettnek átadja. 

20. §. 

Aki az egyetemen szerzett doktori címet 50 esztendeig közmegbecsülésben 
viselte, annak doktori aranyoklevelet adományozhat az egyetemi tanács. A doktori 
aranyoklevelet a kar javaslatára, vagy a kari tanács véleményének meghallgatásá-
val az érdekelteknek, valamely szervezetnek, egyesületnek kérésére kell kiállítani. 
Az oklevél szövegét az illetékes kar állapítja meg. 

IV. 

A DOKTORI CÍM MEGADÁSA 
A TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA 

21. §. 

(1) Annak, aki tudományos fokozatot (a tudományok kandidátusa, a tudo-
mányok doktora) szerzett, kérelmére az egyetem a magasabb teljesítmény elisme-
réseként külön vizsga és értekezés benyújtása nélkül a doktori címet megadja. 

(2) Az erre irányuló kérelmet a tudományos fokozatot tanúsító oklevéllel 
együtt annak a karnak a dékánjához kell benyújtani, amely kar az elnyert tudo-
mányos fokozat szaktudománya szerint illetékes. 

(3) A doktori címet az egyetem tanácsa a doktori oklevélnek doktorráavató 
ülés keretében való átnyújtásával adja meg. 
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T A N R E N D I R E S Z 

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 
(Lenin körút 50. sz.) 

Dékán: Dr. FONYÖ ANTAL tanszékvezető docens. 
Fogad: kedd, szerda, csütörtök, péntek 12—13 óráig. 

Dékánhelyettes: NAGY LAJOS tanszékvezető docens. 
Fogad: kedd, péntek 12—13 óráig. 

A) TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 
NAPPALI TAGOZATÁNAK TANULMÁNYI RENDJÉRŐL 

1. Az Állam- és Jogtudományi Karon jogi képesítést lehet szerezni. 
2. Tanulmányi idő: 5 év. 
3. Kötelező előadások, gyakorlatok, szemináriumok stb.: tanrend szerint. A 

hallgatók a tanrendben kötelezően előírt minden elméleti, gyakorlati, 
szemináriumi és egyéb órán részt venni tartoznak. 
A latin nyelv tanulása azoknak az I. éves hallgatóknak kötelező, akik 
a középiskolában nem tanultak latin nyelvet. 
Az orosz nyelv tanulása az I—II. évfolyam hallgatói részére kötelező, 
ebből a nyelvből a IV. félév végén vizsgát kell tenniük. 
A ül—IV. évfolyam hallgatói részére kötelező egy általuk választott 
idegen nyelv tanulása, ebből a nyelvből legkésőbb a VIII. félév végén 
kollokviumot kell tenniük. 
A kötelező órakereteken belül az I—IV. éves hallgatók érdeklődési 
körüknek megfelelően fakultatív (speciál) kollégiumokat is kötelesek 
hallgatni. A választott fakultatív kollégiumból kollokviumot tesznek. 
Az V. éves 'hallgatók hetenként három napon át bíróságon, ügyészsé-
gen, tanácsnál és vállalatoknál szakmai gyakorlatot végeznek. 

4. Vizsgarend: 
1. évfolyam. 

I. szigorlat: római jog, magyar jogtörténet, egyetemes jogtörténet. Az 
I. szigorlatot a II. félév végén egy. napon kell letenni. 
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Kollokvium az I. félév végén: fakultatív kollégium. Bevezetés az állam 
és jogtudományba. 
Kollokvium a II. félév végén: politikai gazdaságtan, fakultatív kollé-
gium. 

II. évfolyam. 

II. szigorlat: politikai gazdaságtan, statisztika. A II. szigorlatot a IV. 
félév végén egy napon kell letenni. 
Kollokvium a III. félév végén: a szovjet állam- és jogrendszer alapjai, 
fakultatív kollégium. 
Kollokvium a IV. félév végén: államjog, büntetőjog I., filozófia, föld-
jog, polgári jog I., fakultatív kollégium, orosz nyelv (záró vizsga). 

III. évfolyam. 

III. szigorlat: tudományos szocializmus, földjog és mezőgazdasági ter-
melőszövetkezeti jog, törvénykezési szervezeti jog. A III. szigorlatot a 
VI. félév végén egy napon kell letenni. 
Kollokvium az V. félév végén: fakultatív kollégium. 
Kollokvium a VI. félév végén: államigazgatási jog, büntetőjog II., pol-
gári és családi jog, fakultatív kollégium: 

TV. évfolyam. 

Szigorlat a VII. félév végén: tudományos szocializmus (a III. szigorlat 
része). 
IV. szigorlat: állam- és jogelmélet, munkajog, nemzetközi jog. A IV. 
szigorlatot a VIII. félév végén egy napon kell letenni. 
Kollokvium a VII. félév végén: fakultatív kollégium. 
Kollokvium a VIII. félév végén: büntető eljárási jog, pénzügyi jog, 
polgári eljárási jog, fakultatív kollégium, idegen nyelv. 

V. évfolyam. 

Kollokvium a IX. félév végén: nemzetközi magánjog, a politikai és jogi 
tanítások története. 

Kötelező kollokvium a X. félév végén: kriminalisztika. 

5. Szákdolgozat. 
Az V. évfolyam hallgatói 1962. március hó l-ig szakdolgozatot kötele-
sek benyújtani. Szakdolgozat bármely szaktárgyból írható. A szakdol-
gozat témáját és a felhasználandó irodalmat az illetékes tanszékek bo-
csátják a hallgatók rendelkezésére. 
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G. Államvizsga. 
Az államvizsga tárgyai: államjog és államigazgatási jog, büntetőjog és 
büntető eljárási jog, filozófia, polgári és családi jog és polgári eljárási 
jog. 

B) AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR NAPPALI 
TAGOZATÁNAK ÓRARENDJE 

I. évfolyam. 

1. Politikai gazdaságtan I. Heti 4 óra. Hétfőn 8—10-ig, pénteken 10—12-ig. 
I. sz. terem. 

Előadó: IMRE OTTÓ tanársegéd. 
2. Bevezetés az állam- és jogtudományokba. Heti 2 óra. Kedden 8—10-ig. 

I. sz. terem. 
Előadó: Dr. PAPP IGNÁC adjunktus. 

3. Római jog. Heti 4 óra. Kedden és szerdán 10—12-ig. I. sz. terem. 
Előadó: Dr. PÓLAY ELEMÉR egyetemi tanár. 

4. Magyar jogtörténet. Heti 4 óra. Csütörtökön 10—12-ig, pénteken, 12—14-ig. 
I. sz. terem. 

Előadó: Dr. MADAY PÁL docens. 
5. Egyetemes jogtörténet. He t i ' 3 óra. Hétfőn 10—12-ig, kedden 12—13-ig. I. 

sz. terem. 
Előadó: Dr. BOTH ÖDÖN adjunktus. 

6. Logika. Heti 2 óra. Szerdán 8—10-ig. I. sz. terem. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

7. Orosz nyelv. Heti 2 óra. 
I. csoport, szerdán 12—14-ig. I. sz. terem. 

II. csoport: csütörtökön 8—10-ig. I. sz. terem. 
III. csoport: csütörtökön 12—14-ig. I. sz. terem. 

Előadó: FÜLÖP JÁNOS meghívott előadó. 
8. Latin nyelv. Heti 2 óra. 

I. csoport: hétfőn 14—16-ig. I. sz. terem. 
II. csoport: hétfőn 16—18-ig. I. sz. terem. 

Előadó: Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető nyelvtanár. 
9. Fakultatív kollégium. Heti 2 óra. 
10. Testnevelés. Heti 2 óra. Pénteken 8—10-ig. A tanszék által később meg-

határozandó helyen. 
TARI JÁNOS testnevelő tanár. 

II. évfolyam. 

1. Politikai gazdaságtan II. Heti 3 óra. Kedden 12—13-ig, pénteken 10—12-ig. 
II. sz. terem. 

Előadó: NAGY LAJOS docens. 
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2. Filozófia. Heti 4 óra. Szerdán, pénteken 8—10-ig. II. BZ. terem. 
Előadó: Dr. HORUCZI LÁSZLÓ tanársegéd. 

3. Szovjet állam- és jogrendszer alapjai. Heti 2 óra, 1 óra szeminárium. Csü-
törtökön &—10-ig. II. sz. terem. 

Előadó: Dr. KOVÁCS ISTVÁN egyetemi tanár. 
Szeminárium: A. csoport: kedden 16—17-ig. 1/b. sz. szoba. 

B. csoport: kedden 17—18-ig. 1/b. sz. szoba. 
C. csoport: kedden 15—16-ig. 1/b. sz. szoba. 

Szemináriumvezető: Dr. SZENTPÉTERI ISTVÁN adjunktus. 
4. Államjog. Heti 3 óra. Csütörtökön 12—14-ig, pénteken 12—13-ig. II. sz. 

terem. 
Előadó: Dr. KOVÁCS ISTVÁN egyetemi tanár. 

5. Büntetőjog I. Heti 4 óra. Kedden 9—11-ig, szerdán 11—13-ig. II. sz. terem. 
Előadó: Dr. FONYÓ ANTAL docens. 

6. Polgári jog I. Heti 4 óra. Hétfőn 11—13-ig, kedden 11—12-ig, szerdán 10— 
11-ig. II. sz. terem. 

Előadó: Dr. KEMENES BÉLA docens. 
7. Statisztika. Heti 2 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. Csütörtökön 10—12-ig. 

II. sz. terem. 
Előadó: Dr. HORVÁTH RÓBERT egyetemi tanár. 

Gyakorlat: A. csoport: kedden 17—18-ig. II. sz. terem. 
B. csoport: kedden 15—16-ig. II. sz. terem. 
C. csoport: kedden 16—17-ig. II. sz. terem. 

Gyakorlatvezető: Dr. BALÁZS JÓZSEF tanársegéd. 
8. Orosz nyelv. Heti 2 óra. 

I. csoport: hétfőn 14—16-ig. II. sz. terem. 
II. csoport: hétfőn 16—18-ig. II. sz. terem. 

III. csoport: pénteken 14—16-ig. II. sz. terem. 
Előadó: PADLÁS JÁNOS nyelvtanár. 

9. Fakultatív kollégium. Heti 2 óra. 
10. Testnevelés. Heti 2 óra. Hétfőn 8—10-ig. A tanszék által később megha-

tározandó helyen. 
TARI JÁNOS testnevelő tanár. 

III. évfolyam. 

1. Tudományos szocializmus. Heti 4 óra. Hétfőn 15—17-ig, szerdán 8—10-ig. 
III. sz. terem. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 
2. Államigazgatási jog. Heti 3 óra. Kedden 10—12-ig, csütörtökön 12—13-ig. 

III.. sz. terem. 
Előadó: Dr. MARTONYI JÁNOS egyetemi tanár. 

3. Büntetőjog II. Heti 4 óra elmélet, 2 óra gyakorlat. Szerdán 10—12-ig, csü-
törtökön 8—10-ig. III. sz. terem. 

Előadó: Dr. FONYÓ ANTAL docens. 
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Gyakorlat: A. csoport: hétfőn 8—10-ig. III. sz. terem. 
B. csoport: hétfőn 10—12-ig. III. sz. terem. 
C. csoport: hétfőn 12—14-ig. III. sz. terem. 

Gyakorlatvezetők: Dr. TOKAJI GÉZA adjunktus és Dr. DOBÖ ISTVÁN 
tanársegéd. 

4. Polgári jog II. Heti 4 óra elmélet, 2 óra gyakorlat. Kedden, szerdán 12— 
14-ig. III. sz. terem. 

Előadó: Dr. KEMENES BÉLA docens. 
Gyakorlat: A. csoport: hétfőn 10—12-ig. l/a. sz. szoba. 

B. csoport: hétfőn 12—14-ig. l/a. sz. szoba. 
C. csoport: hétfőn 8—10-ig. l/a. sz. szoba. 

Gyakorlatvezető: Dr. BÉRCZI IMRE meghívott előadó. 
5. Törvénykezési szervezeti jog. Heti 2 óra. Pénteken 10—12-ig. III. sz. terem. 

Előadó: Dr. BÓLYA LAJOS egyetemi tanár. 
6. Mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog. Heti 2 óra. Csütörtök 10—12-ig. 

III. sz. terem. 
Előadó: Dr. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár. 

7. Idegen nyelv. Heti 2 óra (angol, francia, német). 
Angol (kezdő): kedden 8—10-ig. III. sz. terem. 

Előadó: Dr. MATZKÖ LÁSZLÓ nyelvtanár. 
Francia (kezdő): pénteken 12—14-ig. III. sz. terem. 

Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ nyelvtanár. 
Német (kezdő): I. csoport: szerdán 15—17-ig. III. sz. terem 

II. csoport: kedden 15—17-ig III. sz. terem. 
Előadó: PADLÁS JÁNOS nyelvtanár. 

8. Fakultatív kollégium. Heti 4 óra. 

IV. évfolyam. 

1. Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerdán 15—17-ig. Bölcsészkar VII. 
sz. terem. 

Előadó: Dr. KOROM MIHÁLY docens. 
2. Államigazgatási jog. Heti 3 óra elmélet, 2 óra gyakorlat. Szerdán 11—13-ig, 

pénteken 13—14-ig. IV. sz. terem. , 
Előadó: Dr. MARTONYI JÁNOS egyetemi tanár. 

Gyakorlat: A. csoport: szerdán 17—19-ig. l/a. sz. szoba. 
B. csoport: kedden 15—17-ig. l/a. sz. szoba. 
C. csoport, kedden 17—19-ig. l/a. sz. szoba. 

Gyakorlatvezető: Dr. SZŰCS ISTVÁN tanársegéd. 
3. Állam- és jogelmélet. . Heti 4 óra. Csütörtökön, pénteken 9—11-ig. IV. sz. 

terem. 
Előadó: Dr. ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár. 
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4. Munkajog. Heti 3 óra. Csütörtökön 13—14-ig, pénteken 11—13-ig. IV. sz. 
terem. 

Előadó: Dr. NAGY LÁSZLÖ egyetemi tanár. 
5. Nemzetközi jog. Heti 3 óra. Kedden, szerdán 9—10-ig és csütörtökön 8—9-ig. 

Előadó: Dr. BUZA LÁSZLÓ egyetemi tanár. 
6. Büntető eljárási jog. Heti 3 óra. Csütörtökön. 11—13-ig, pénteken 8—9-ig. 

IV. sz. terem. 
Előadó: Dr. BÓLYA LAJOS egyetemi tanár. 

7. Polgári eljárási jog. Heti 3 óra. Hétfőn 11—14-ig. IV. sz. terem. 
Előadó: Dr. SZILBEREKY JENŐ meghívott előadó. 

8. Pénzügyi jog. Heti 2 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. Kedden, szerdán 10— 
11-ig. IV. sz. terem. 

Előadó: Dr. ÁGAI DEZSŐ docens. 
Gyakorlat: A. csoport: kedden 11—12-ig. IV. sz. terem. 

• B. csoport: kedden 12—13-ig. IV. sz. terem. 
C. csoport: kedden 13—14-ig. IV. sz. terem. 

Gyakorlatvezető: Dr. ÁGAI DEZSŐ docens. 
9. Idegen nyelv. Heti 2 óra (angol, francia, német). 

Angol (haladó): hétfőn 9—11-ig IV. sz. terem. 
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ nyelvtanár. 

Francia (haladó): pénteken 15—17-ig. IV. sz. terem, x 
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ nyelvtanár. , 

Német (haladó): I. csoport: hétfőn 15—17-ig. IV. sz. terem. 
II. csoport: hétfőn 17—19-ig: IV. sz. terem. 

Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ nyelvtanár. 
10. Fakultatív kollégium. Heti 2 óra. 

V. évfolyam. 

1. Kriminalisztika. Heti 2 óra. Pénteken 8—10-ig. V. sz. terem. 
Előadó: Dr.' DOBÓ ISTVÁN tanársegéd. • 

2. Nemzetközi magánjog. Heti 2 óra. Pénteken 12—14-ig. V. sz. terem. 
Előadó: Dr. TALLÓS JÓZSEF meghívott előadó. 

3. A politikai és jogi tanítások története. Heti 2 óra. Csütörtökön 11—13-ig. 
V. sz. terem. 

Előadó: Dr. ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár. 

4. Gyakorlatok'. Szakcsoportonként heti 7 óra. 
Államjog és államigazgatási jogi szákcsoportnak: csütörtökön 16— 
19-ig, pénteken 10—12-ig, 16—18-ig. 1/b. sz. szoba. 
Büntetőjog és büntető eljárási jogi szakcsoportnak: csütörtökön 
17—19-ig, pénteken 10—12-ig és 16—19-ig V. sz. terem. 
Munkajogi szakcsoportnak: csütörtökön 16—19-ig. l/a. sz. szoba, pén-
teken 10—12-ig 28/b. sz. szoba, 16—18-ig. l/a. sz. szoba. 
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Polgári jog és polgári eljárási jogi szakcsoportnak: csütörtökön 8— 
11-ig, pénteken 10—12-ig' és 16—18-ig. l/a. sz. szoba. 

Gyakorlatvezetők: később kijelölendő előadók. 

FAKULTATÍV (SPECIÁL) KOLLÉGIUMOK ÉS PRAKTIKUMOK. 
(Később meghatározandó időben és helyen.) 

1. Tulajdon- és birtokvédelem a Ptk.-ban, különös tekintettel a társadalmi tu-
lajdon fokozott védelmére. Héti 1 óra. (II—V. évesek számára.) 

Előadó: Dr. BAJORY PÁL meghívott előadó. 

2. Katonai büntetőjog. Heti 1 óra. (III—V. évesek számára.) 
Előadó: Dr. BALOGH JÁNOS meghívott előadó. 

3. Az ügyészi vádképviselet elvei és módszerei. Heti 1 óra. (III—V. évesek 
számára.) . v 

Előadó: Dr. BÁRDOSI ISTVÁN tanársegéd. 

4. A büntető eljárásjog a Szovjetunióban (összehasonlítás). "'Heti 1 óra. 
(IV—V. évesek számára.) 

Előadó: Dr. BÓLYA LAJOS egyetemi tanár. 

5. Munkagazdaságtan. Heti 1 óra. (IV—V. évesek számára.) 
Előadó: BUDA ISTVÁN meghívott előadó. 

6. Az ügyészi munkaügyi gyakorlat. Kéthetenként 1 óra. (IV—V. évesek szá-
mára).' 

Előadó: Dr. DEÁK LÁSZLÓ meghívott előadó. 
7. Kriminalisztikai gyakorlat. Heti 1 óra. (V. évesek, valamint azon III—IV. 

évesek számára, akik a korábbi tanévekben hirdetett Kriminalisz-
tika c. speciálkollégiumot már hallgatták.) 

Előadó: Dr. DOBÓ ISTVÁN tanársegéd. 
8. Igazságügyi orvostan. Heti 1 óra. (II—V. évesek számára.) 

Előadó: Dr. FAZEKAS I. GYULA egyetemi tanár. 

9. Büntetőjogunk különös része az új Btk. Tervezetében. Heti 1 óra. (III— . 
V. évesek számára.) 

. Előadó: Dr. FONYÓ ANTAL docens. 
10. Munkajogviszony pénzügyi kérdései. Heti 1 óra. (IV—V. évesek számára.) 

Előadó: Dr. HERCZEG FERENC meghívott előadó. 
11. Bevezetés a marxista etikába. Kéthetenként 2 óra. (I—V. évesek számára.) 

Előadó: Dr. HORUCZI LÁSZLÓ tanársegéd. 
12. A jogalkalmazás kérdései, különös tekintettel a Legfőbb Bíróság állásfog-

lalásaira. Heti 1 óra. (II—V. évesek számára.) 
Előadó: Dr. HORVÁTH ZSIKÓ LÁSZLÓ meghívott előadó. 

13. Az átlagbér ellenőrzési rendszere Magyarországon. Heti 1 óra. (I—V. évesek 
számára.) 

Előadó: IMRE OTTÓ tanársegéd. 
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14. Munkalélektan. Heti 1 óra. (IV—V. évesek számára.) 
Előadó: Dr. GERÉB GYÖRGY meghívott előadó. 

15. Népi elemek a bíráskodásban. Heti 1 óra. (II—V. évesek számára.) 
Előadó: Dr. KISS DEZSŐ meghívott előadó. 

16. Hagyatéki eljárás. Heti 2 óra. (IV—V. évesek számára.) 
Előadó: Dr. KÓSZÖ ISTVÁN meghívott előadó. 

17. A könyvszakértői vizsgálat szerepe a bűncselekmények felderítésében. 
•Heti 1 óra. (III—V. évesek számára.) 

Előadó: LIPPOVITZ GYÖRGY meghívott előadó. 
18. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. Heti 1 óra. (II—V. évesek szá-. 

mára.) 
Előadó: LOVASI JÁNOS meghívott előadó. 

19. Az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések és telekkönyvről szóló ú j jog-
szabály. Heti 1 óra. (III—V. évesek számára.) 

Előadó: Dr. NAGYMIHÁLY SÁNDOR meghívott előadó. 
20. Orosz polgári jogi szövegek olvasása. Heti 2 óra. (II—V. évesek számára.) 

Előadó: PADLÁS JÁNOS nyelvtanár. 
21. A szovjet büntetőjog alapelvei. Heti 1 óra. (II—V. évesek számára.) 

Előadó: Dr. PETŐ ISTVÁN tanársegéd. 
22. Az állam gazdasági szerepe a jelenkori kapitalizmusban. Heti 1 óra. (I— 

V. évesek számára.) « 
Előadó: SZILÁGYI LÁSZLÖ meghívott előadó. 

23. A polgári bíróság eljárásának törvényessége feletti ügyészi félügyelet 
feladata és módszerei. Heti 1 óra. (III—V. évesek számára.) 

Előadó: Dr. SZILBEREKY JENŐ meghívott előadó. 
24. A PTK ítélkezési gyakorlatával összefüggő egyes kérdések. Heti 1 óra. 

(III—V. évesek számára.) 
Előadó: Dr. TARNAI KÁROLY meghívott előadó. 

25. A büntetőjogpolitika anyagi, jogi vonakozásai a rendőrségi gyakorlatban. 
Heti 1 óra. (II—V. évesek számára.) 

Előadó: Dr. VINCZE ZOLTÁN meghívott előadó. 

FAKULTATÍV NYELVI KOLLÉGIUMOK. 
(Később meghatározandó időben és helyen.) 

1. Angol nyelv kezdők részére. Heti 2 óra. 
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÖ nyelvtanár. 

2. Francia nyelv kezdők részére. Heti 2 óra. 
Élőadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÖ nyelvtanár. 

3. Német nyelv kezdők részére. Heti 2 óra. 
Előadó: PADLÁS JÁNOS nyelvtanár. 
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4. Orosz társalgási gyakorlatok. Heti 2 óra. 
Előadó: PADLÁS JÁNOS nyelvtanár. 

(A fakultatív nyelvi kollégiumok tanrendileg előírt fakultatív kollégiumként 
nem vehetők fel.) 

C) AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANSZÉKEI 

1. Állam- és jogelméleti tanszék. (Lenin krt. 50. Tel.: 31-42.) i 
' Tanszékvezető: Dr. ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár. * 
Adjunktus: Dr. PAPP IGNÁC. 

2. Államigazgatási és pénzügyi jogi tanszék. (Lenin krt. 50. Tel.: 21—11.) 
Tanszékvezető: Dr. MARTONYI JÁNOS egyetemi tanár.' 
Docens: Dr. ÁGAI DEZSŐ. 
Tanársegéd. Dr. SZŰCS ISTVÁN. 

*3. Államjogi tanszék. (Lenin krt. 50. Tel.: 31-30.) 
Tanszékvezető: Dr. KOVÁCS ISTVÁN egyetemi tanár. 
Adjunktus: Dr. SZENTPÉTERI ISTVÁN. 

4. Büntető^ és polgári eljárási jogi tanszék. (Lenin krt. 50. Tel.: 43-85.) 
Tanszékvezető: Dr. BÖLYA LAJOS egyetemi tanár. 
Tanársegédek: Dr. BÁRDOSI ISTVÁN, Dr. PETŐ ISTVÁN. 

5. Büntetőjogi tanszék. (Lenin krt. 50. Tel.: 35-53.) 
Tanszékvezető: Dr. FONYÓ ANTAL docens. 
Adjunktus. Dr. TOKAJI GÉZA. 
Tanársegéd: Dr. DOBÓ ISTVÁN. 

6. Jogtörténeti tanszék. (Lenin krt. 50. Tel.: 27-63.) 
Tanszékvezető: Dr. MADAY PÁL docens. 
Adjunktus: Dr. BOTH ÖDÖN. 
Gyakornok: Dr. TÓTH ÁRPÁD. 

7. Mezőgazdasági és munkajogi tanszék. (Lenin krt. 50. Tel.: 31-30.) 
Tanszékvezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár. 
Adjunktus: Dr. VERESS JÓZSEF. 
Tanársegéd: Dr. KUNOS JÓZSEF. 

8. Nemzetközi jogi tanszék. (Lenin krt. 50. Tel.: 35-53.) 
Tanszékvezető: Dr. BUZA LÁSZLÓ egyetemi tanár. 
Adjunktus: Dr. NAGY KÁROLY. 

9. Polgári jogi tanszék. (Lenin krt. 50. Tel.: 35-53.) 
Tanszékvezető: Dr. KEMENES BÉLA docens. 
Tanársegéd. Dr. BESENYEI LAJOS. 

10. Római jogi tanszék. (Lenin krt. 50. Tel.: 35-53.) 
Tanszékvezető: Dr. PÓLAY ELEMÉR egyetemi tanár. 
Tanársegéd: Dr. BÍRÓ JÁNOS. 

11. Statisztikai tanszék. (Lenin krt. 50. Tel.: 27-63.) 
Tanszékvezető: Dr. HORVÁTH RÓBERT egyetemi tanár. 
Tanársegéd: Dr. BALÁZS JÓZSEF. 
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12. Idegennyelvi lektorátus. (Lenin krt. 50. Tel.: 25-80.) 
Lektorátusvezető: Dr. MUCSI JÓZSEF. 
Nyelvtanárok: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ, PADLÁS JÁNOS. 

Kari könyvtár. (Lenin krt. 50. Tel.: 25-80.) 
Könyvtáros: BALLÓNÉ Dr. MIKE ÁGNES. 
Adminisztrátor: GRUICS EMMA. 

Dékáni hivatal. (Lenin krt. 50. Tel.: 25-80.) 
Hivatalvezető: Dr. VÁRTAY ISTVÁN. 
Főelőadó: BÜJTÓ ANNA. 
Előadók: GARAINÉ NAGY GIZELLA, Dr. BOKORNÉ SZABÓ 

ARANKA. 
Titkár: FARAGÓ TERÉZIA. 
Adminisztrátor: MERÉNYI KÁLMÁN. 
Tanszéki adminisztrátorok: DZUBAYNÉ FISCHER MÁRIA, 

Dr. KLÉSZNÉ SZABÓ ILONA, B. SZABÓNÉ ÁDOK IBOLYA. 
Hivatalsegédek: CSISZÁR MIHÁLY, KOVÁCSNÉ BALOGH ILONA, 

MOLNÁR BÁLINT, NAGYNÉ CSÓTÓ MARGIT, ÖRDÖGHNÉ 
SZIMCSIK MÁRIA, RÓZSÁNÉ ECKL FRANCISKA. 
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

(Táncsics M. u. 2. sz.) 
Tel.: 13-81.* 

Dékán: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 
Fogad: szerdán, csütörtökön, pénteken 12—l-ig. 

Dékánhelyettes: Dr. MADÁCSY LÁSZLÓ docens. 
Fogad: hétfőn, szombaton 8—9-ig. 

A) TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
NAPPALI TAGOZATÁNAK TANULMÁNYI RENDJÉRŐL 

I. A tanulmányok időtartama: 
1. A tanulmányi idő 5 év (10 félév). 

II. Tanulmányi szakok, illetve szakcsoportok: 
2. Középiskolai tanári szakcsoportok: 

a) magyar nyelv és irodalom—történelem; 
b) magyar nyelv és irodalom—idegen nyelv és irodalom; 

(orosz, német, francia, olasz, latin, görög); 
c) történelem—idegen nyelv és irodalom; 
d) idegen nyelv és irodalom—idegen nyelv és irodalom. 

3. A dékán harmadik szak felvételét is engedélyezheti. 
Harmadik szakként választható bármely bölcsészettudományi tanári 
szak. 

4. A dékán egyes kiváló tanárszakos hallgatók részére engedélyt adhat 
arra, hogy egyik tanári szakjukból vagy esetleg valamely szakjuk-
hoz kapcsolódó tudományágból elmélyültebb tanulmányokat foly-
tatva speciális szakképesítést szerezzenek oly módon, hogy a II. fél-
év után második tanári szakjukat elhagyják. Erre engedélyt a meg-
felelő szakcsoport évfolyama létszámának legfeljebb 10%-a kaphat. 
Az ilyen hallgatók egyszakos tanári oklevelén záradékként fél kell 
tüntetni a megszerzett speciális képesítést. 

III. Kötelező előadások, szemináriumok és gyakorlatok: 
5. A hallgató köteles a Függelékben előírt, általánosan kötelező tárgyak 

(1. az I. Függeléket), valamint a szaktárgyak (1. a II. Függeléket) 
előadásain, szemináriumain és gyakorlatain részt venni. 

* A Függeléket lásd: A Magyar Tudományegyetemek Bölcsészettudományi Karának 
tanterve. 
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6. A hallgató az 5. pontban megjelölt előadásokat, szemináriumokat 
és gyakorlatokat úgy köteles felvenni, hogy félévenként az I—VIII. 
félévben heti 32 órát, a IX—X. fél'évben pedig — a szabadon vá-
lasztható szakkollégiumokkal együtt — a heti 10 órát ne haladja 
meg. 

7. Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok — amennyiben az I. 
és II. Függelék ettől eltérően nem rendelkezik — általában heti 
2 órásak. 

I. A hallgató esetleges harmadik szakjából köteles félévenként — az 
I—VIII. félévben legalább heti 5 órát hallgatni. 

IV. Kötelező kollokviumok: 
9. A hallgató köteles a tanrendben közölt tárgyakból kollokviumot 

tenni, ill. gyakorlati jegyet szerezni. 
10. A harmadik szak felvétele esetén annak tárgyai közül még legalább 

heti 2 órában oktatott tárgy(ak) anyagából is kollokválni kell. 

V. Szigorlatok: 
11. A hallgató a IV. és VIII. félév elvégzése után mindkét (mindhárom) 

szakjából összevont szigorlatot (I. és II. szigorlat) köteles tenni. A 
történelem szakon a hallgató a IV. félév után politikai gazdaság-
tanból is szigorlatot köteles tenni, a történelem szak II. szigorlatá-
nak keretében pedig egy-egy kérdést kap a nemzetközi és a ma-
gyar munkásmozgalom története köréből. A nem történelem sza-
kos hallgató a IX. félév végén köteles szigorlatozni .'a tudományos 
szocializmus anyagából. 

12. A szigorlatok követelményeit a III. Függelék tartalmazza. 
13. Szigorlatra csak az a hallgató bocsátható, aki a III—IV. fejezetben 

megjelölt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. 
14. Harmadik szakból a dékán a hallgató kérésére* a szigorlat elhalasz-

tását engedélyezheti. 

VI. Szakdolgozat: 
15. A hallgató köteles egyik szakjának valamely tárgyából szakdol-

gozatot készíteni. 
16. A szakdolgozat témáját a hallgató legkésőbb az V. félév végéig kö-

teles a tanszék jóváhagyásával kiválasztani. 
17. A teljesen kidolgozott szakdolgozatot a hallgató a VIII. félév vé-

gén — legkésőbb május l-ig köteles benyújtani. 

VII. Államvizsga: 
18. Az államvizsgát a X. félév befejezése után kell letenni. 
19. Államvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki a III—IV—V. feje-

zetben megjelölt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. 
20. Az államvizsga tárgyai: 

a) filozófia (filozófiatörténet, dialektikus ¿s történelmi materializ-
mus); 
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b) pedagógia; 
c) a szak, illetve szakok tanításának módszertana; 
d) a szakdolgozat, valamint a szakdolgozat problematikájának meg-

beszélése. 

A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NAPPALI TAGOZATÁNAK 
ÓRARENDJE 

MAGYAR—TÖRTÉNELEM SZAK 
I. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 4 óra. kedd. de. 10—12-ig és péntek de. 10—12-ig, 
a III. sz. tanteremben. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÖZA tanársegéd. 
logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 1 óra. Péntek de. 8—9-ig az I. sz. tan-

teremben. 
Előadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Fonetika. Heti 1 óra. Péntek de. 9—10-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

Nyelvészeti'gyakorlatok. Heti 1 óra. 
A) csoportnak szerda déli 12—l-ig 
B) csoportnak szerda du. 1—2-ig a II. sz. tanteremben, 
C) csoportnak péntek du. 1—2-ig a nyelvészeti szemináriumban. 

Vezető: PÁLFALVI ETELKA tanársegéd. 
A magyar nyelv finnugor alapjai. I. (Bevezetés egy finnugor nyelv ismere-

tébe.) Heti 1 óra. 
Választható: 
Finn nyelv. Szombat de. 8—9-ig a VII. sz. tanteremben. 
Vogul nyelv. Szombat de. 9—10-ig ugyanott. 

Előadó: MIKOLA TIBOR tanársegéd. 
A magyar irodalom fejlődésrajza 1711-ig. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig 

az I. sz. tanteremben. 
Előadó: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 

Bevezetés az irodalomtudományba. Heti 1 óra. Szombat de. 10—11-ig az 
I. sz. tanteremben. 

Előadó: KISS LAJOS adjunktus. 
Az antik irodalom fő problémái. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig az I. sz. 

tanteremben. 
Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

r— 
Irodalomtudományi proszeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva.) * 
A)—B) csoportnak kedd déli 12—2-ig a VI. sz. tanteremben, 
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Vezető: Dr. SZAUDER JÓZSEF egyetemi tanár. 
C)—D) csoportnak kedd déli 12—2-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. KOVÁCS SÁNDOR IVÁN gyakornok. 
Irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 

A)—B) csoportnak kedd du. 3—5-ig a VI. sz. tanteremben. 
Vezető: Dr. SZAUDER JÓZSEF egyetemi tanár. 

C)—D) csoportnak kedd du. 3—5-ig a VIII. tanteremben. 
Vezető: Dr. KOVÁCS SÁNDOR IVÁN gyakornok. 

Magyar történet a XI. századig. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig az V. sz. tan-
teremben. 

Előadó: SONKOLYNÉ KISS ERZSÉBET tanársegéd. 
A görög történet fő problémái. Heti 2 óra. Hétfő déli 12—2-ig az V. sz. tan-

teremben. 
Előadó: Dr. HAHN ISTVÁN tanszékvezető docens. 

Bevezetés az őstörténetbe. Heti 1 óra. Szombat de. 11—12-ig a VII. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. LEHEL ISTVÁN adjunktus. 
XI—XIII. századi magyar történeti források. Heti 2 óra. 

A) csoportnak szerda du. 3—5-ig a magyar történeti szeminá-. 
riumban. 

B) csoportnak szerda du. 5—7-ig ugyanott. 
Vezető: KULCSÁR PÉTER meghívott előadó. • 

ókori történeti szeminárium. Heti 2 óra. 
A) csoportnak (Az athéni demokrácia.) Hétfő du. 3—5-ig az egye-

temes történeti szemináriumban. 
. Vezető: Dr. HAHN ISTVÁN tanszékvezető docens. 

B) csoportnak (Ókori társadalmi élet a korabeli szépirodalom tük-
rében.) Hétfő du. 3—5-ig a latin szemináriumban. 

Vezető: CZUTH BÉLA tanársegéd. 
C) csoportnak (Rabszolgaság az Ókori Kelet és Görögország álla-

maiban.) Csütörtök du. 3—5-ig a magyar történeti szeminá-
riumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
D) csoportnak (Ókori történetírók.) Péntek du. 3—5-ig a II. sz. 

tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. 
A) csoportnak csütörtök de. 10—12-ig a VI. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 
B) csoportnak péntek déli 12—2-ig a magyar történeti szeminá-

riumban. . 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

C) csoportnak csütörtök de. 10—12-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 
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Latin auctorólvasás. (Latinból érettségizetteknek:) Heti 1 óra. Szerda du. 5— 
6-ig, az egyetemes történeti szemináriumban. 

Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó. 
Latin nyelv kezdőknek. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra. 

A) csoportnak csütörtök de. 8—10-ig a II. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető nyelvtanár. 

B) csoportnak csütörtök déli 12—2-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÖ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Fonetika, A magyar nyelv finn-
ugor alapjai, A magyar irodalom fejlődésrajza 1711-ig, Magyar 
történet a XI. századig, A görög történet fő problémái. 

Gyakorlatif jegy: Nyelvészeti gyakorlat, Irodalomtörténeti szeminárium, XI— 
XIII. századi magyar történeti források, Ókori történeti szeminá-
rium, Orosz nyelv, Latin nyelv. 

II. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 3 óra. Kedd de. 10—12-ig és kéthetenként, hétfő 
de. 8—10-ig, a II. sz. tanteremben. 

Előadó: MUHI K. LÁSZLÓ tanársegéd. 

Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig, az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Pén-
tek ,déli 12—2-ig, a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 
Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Vezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

A magyar szókészlet. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig az V. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. NYlRI ANTAL egyetemi tanár. 

Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. 
A) csoportnak csütörtök déli 12—l-ig a nyelvészeti szeminári-

umban. 
B) csoportnak szerda déli 12—l-ig ugyanott. 
C) csoportnak szerda du. 1—2-ig ugyanott.' 

Vezető Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

A magyar nyelv finnugor alapjai. II. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a VII. 
sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. HAJDÜ PÉTER egyetemi fanár. 
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A magyar irodalom fejlődésrajza Balassival bezárólag. Heti 2 óra. Hétfő déli 
12—2-ig, a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 
Fejezetek a világirodalom történetéből a renaissancetól a XIX. század köze-

péig. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens. 

Irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
A) csoportnak hétfő du. 3—5-ig a VI. sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. SZAUDER JÖZSEF egyetemi tanár. 
B) csoportnak hétfő du. 3—5-ig a magyar történeti szeminári-

umban. 
Vezető: Dr. KOVÁCS SÁNDOR IVÁN gyakornok. 

C)—D) csoportnak hétfő du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 
Vezető: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 

Magyar történet a XIV—XVI. században. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben." 

Előadó: Dr. WITTMAN TIBOR egyetemi tanár. 
A nyugat-európai feudalizmus a XIV—XV. században. Heti 2 óra. Csütörtök 

de. 8—10-ig, az V. sz. tanteremben. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Oroszország és szomszédai a XVI—XVII. században. Heti 2 óra. Később meg-
határozandó időben és helyen. ** 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Magyar történelmi szeminárium* Heti 2 óra. 
» A) csoportnak (XIII—XIV. századi magyar történeti források.) Kedd 

du. 3—5-ig, a magyar történeti szemináriumban. 
Vezető: SONKOLYNÉ KISS ERZSÉBET tanársegéd. 

B) csoportnak (XVI—XVII. századi magyar történeti források.) 
Kedd du. 3—5-ig, az egyetemes történeti szemináriumban. 

Vezető: PAPP KÁROLY adjunktus. 
C) csoportnak (XVI—XVII) századi magyar történeti források.) 

Kedd du. 5—7-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Szemináriumi gyakorlatok a nyugat-európai középkor történetéből* Heti 2 
óra. 
A) csoportnak kedd du. 5—7-ig a magyar történeti szeminári-

umban. 
Vezető: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus. 

B) csoportnak péntek du. 3—5-ig, az egyetemes történeti szemi-
náriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
Orosz nyelv. Heti 2 óra. 

A) csoportnak péntek de. 10—12-ig a magyar történeti szeminá-
riumban. 

Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 
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B) csoportnak péntek de. 10—12-ig az egyetemes történeti sze-
mináriumban. 

Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 
C) csoportnak csütörtök déli 12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: ugyanaz a tanár. 
D) csoportnak (Oroszból nem érettségizetteknek.) Később megha-

tározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető nyelvtanár. 

Latin nyelv. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra. 
A) csoportnak szerda du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó. 
B) csoportnak hétfő du. 5—7-ig ugyanott. 

Előadó: ugyanaz a tanár. . 
C) csoportnak péntek du. 5—7-ig az egyetemes történeti szeminá-

riumban. 
' Előadó: ugyanaz a tanár. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium: -Politikai gazdaságtan, Logika, A magyar szókészlet, A magyar 
irodalom fejlődésrajza Ballasival bezárólag, Magyar történet a 
XIV—XVI. században, A nyugat-európai feudalizmus a XIV—XV. 
században, Oroszország szomszédai a XVI—XVII. században** Orosz 
nyelv. 

Gyakorlati' jegy: Nyelvészeti gyakorlatok, Irodalomtörténeti szeminárium, Ma-
gyar vagy egyetemes történeti szeminárium, Latin nyelv. . 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** IV. félévi kötelező tárgy, az előadó külföldi ú t ja miatt előrehozva. 

III. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd. de. 8—10-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó.-Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

Magyar alaktan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. 10—11-ig, 
a VII. sz. tanterembén. 

Előadó: Dr. VELCSOVNE Dr. TÓTH KATALIN tanársegéd. 
Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. 

1. csoportnak kedd déli 12—l-ig a II. sz. tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

2. csoportnak kedd du. 1—2-ig ugyanott. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár. 
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Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: Dr. RÁCZ ENDRE docens. • 
A magyar irodalom története 1849—Í905-ig. (Arany János élete és költészete.)' 

Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. NACSÁDY JÓZSEF adjunktus. 

Az európai irodalom kiemelkedő alkotói 1848—1920-ig. Heti 2 óra. Szerda de. 
10—12-ig, a VII. sz.. tanteremben. 

Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens. 

Irodalomtörténeti szeminárium. (Petőfi.)* Heti 2 óra. 
A) csoportnak hétfő du. 5—7-ig á VI. sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. ILIA MIHÁLY tanársegéd. 
B) csoportnak kedd du. 5—7-ig, ugyanott. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
C) csoportnak szerda de. 8—10-ig ugyanott. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
A történetírás története. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a VII. sz. tante-

remben. ' 
Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 

Osztályharcok 1848—1849-ben. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig, ugyanott. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Fejezetek az újkori egyetemes történelem köréből. Heti 2 óra. Kedd de. 10— 
12-ig, a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: SZÉKELY LAJOS tanszékvezető docens. 

Magyar történeti szeminárium.** Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a ma-
gyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 

Újkori egyetemes történeti szeminárium.** Heti 2 óra. (Kéthetenként 4 órá-
ban tartva.) 
A)—B) csoportnak hétfő de. 10—2-ig. az egyetemes történeti sze-

mináriumban. 

Vezető: Dr. GULYÁNÉ Dr. SOÓS KATALIN adjunktus. 

/ 
SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
. ' Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA: nyelvtanár. 

Német nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó' időben és helyen. 
Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 
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Olasz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: GÖMÖRNÉ Dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Kollokvium: Filozófiatörténet, Pedagógia, Magyar alaktan, A magyar iroda-
lom története 1849—1905-ig, A történetírás története, Osztályhar-
cok 1848—49-ben, Fejezetek az újkori egyetemes történelem kö-
réből. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti vagy irodalomtörténeti szeminárium, Magyar 
vagy egyetemes történeti szeminárium, idegen nyelv. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 

IV. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
A marxista valláskritika fö kérdései. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva.) Péntek de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Tudományos szocializmus. (Szeminárium.) Heti 2 óra. 
1. csoportnak kedd de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 
2. csoportnak szerda du. 1—3-ig ugyanott. 

Vezető: Dr. KOROM MIHÁLY tanszékvezető' docens. 
Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a 

VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 

Magyar mondattan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. 10—11-ig, 
az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 
Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. 

1. csoportnak csütörtök de. 10—11-ig a III. sz. tanteremben. 
Vezető: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

2. csoportnak kedd de. 9—10-ig, a VI. sz. tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. • . 

Vezető: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár. 
Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Vezető: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 
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A magyar irodalom története a XX. században. (Ady és kora.) Heti 2 óra. 
Szombat de. 8—10-ig, az V. sz. tanteremben.' 

Előadó: Dr. KRAJKÓ ANDRÁS adjunktus. 
Az európai irodalom kiemelkedő alkotói 1848—1920-ig*** Heti 2 óra. Szerda 

de. 10—12-ig, a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens. 

Az irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (kéthetenként 2 órában tartva.) 
Csütörtök du. 3—5-ig, az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ZSADÁNYI-NAGY ÁRPÁD. meghívott előadó. 
Irodalomtörténeti szeminárium. (A Nyugat és írói)** Heti 2 óra. 

A) csoportnak kedd du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 
' Vezető: Dr. SZABOLCSI GÁBOR adjunktus. 

B) csoportnak szombat de. 11—l-ig, ugyanott. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

C) csoportnak szombat de. 11—l-ig, a II. sz. tanteremben. 
Vezető: Dr. KRAJKÓ ANDRÁS adjunktus. 

A történetírás története. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a VII. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 
Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer történetéből. Heti 2 óra". Kedd 

de. 10—12-ig, az V. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. SERFŐZŐ LAJOS adjunktus. 

Ijegújabbkori egyetemes történet. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig az V. sz. 
tanteremben. 

Előadó: NAGY LÁSZLÓ és VASS ISTVÁN adjunktus. 
Fejezetek a kelet-európai népek történetéből.**** Heti 2 óra. Péntek déli 12— 

2-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: ARATÓ ENDRE meghívott előadó. 

Fejezetek a román nép új és legújabbkori történetéből.**** Heti 2 óra. Hétfő 
de. 11—l-ig, a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. GULYA KÁROLY adjunktus. 
A történelemtanítás módszertana. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a III. sz. 

tanteremben. 
Előadó: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus. 

Az ellenforradalom hatalomrajutása, berendezkedése és megszilárdulása. (Sze-
minárium.)** Heti 2 óra. (Kéthetenként 4 órában tartva.) Péntek 
du. 3—7-ig, a magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS adjunktus. 
Legújabbkori egyetemes történeti szeminárium.** Heti 2 óra. Péntek du. 5— 

7-ig, a II. sz. tanteremben. 
Vezető: VASS ISTVÁN adjunktus. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ, KÖTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ nyelvtanár. 
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Francia nyelv. Heti 2. óra. Később meghatározandó időben és, helyen. 
Előadó :vDr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVÁ nyelvtanár. 

Német nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 

Olasz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó:, GÖMÖRNÉ Dr. SZÉF ARIN MARGIT meghívott előadó. 

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, A marxista vallás-
kritika fő kérdései, Magyar mondattan, Magyar vagy világiroda-

lom, Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer történetéből, Fe-
jezetek a kelet-európai népek vagy a román nép történetéből, Leg-
újabbkori egyetemes történet. 

Gyakorlati jegy: Tudományos szocializmus, Nyelvészeti gyakorlat, Nyelvészeti 
vagy magyar irodalmi szeminárium, Egyetemes vagy magyar tör-
téneti szeminárium, Idegen nyelv. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
.** A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
*** Azok számára kötelező, aikik 2 féléves hallgatási kötelezettségüknek nem tettek 

eleget. 
**** A jelzett előadásokból egynek felvétele kötelező. 

V. évfolyam 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig az V. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 
A magyar nyelvtan tanításának módszertana. Heti l ' ó ra . (Kéthetenként 2 órá-

ban tartva.) Péntek du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. TÉGLÁS JENŐ BÉLA meghívott előadó. 

Az irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Péntek du. 3—5-ig, a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ZSADÁNYI-NAGY ÁRPÁD meghívott előadó. 
Modern burzsoá történetírói irányzatok. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig az 

egyetemes történeti szemináriumban. 
Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 

Kollokvium: Fejlődés és neveléslélektan. 
Gyakorlati jegy: Iskolai gyakorlat. ^ 

MAGYAR—LATIN SZAK 

II. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd de. 8-^-10-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Logika. Heti 2 ; óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
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Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Péntek déli 12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 
Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Vezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

.4 magyar szókészlet. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig az V. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár. 
Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Péntek de. 10—11-ig a nyelvészeti sze-

mináriumban. 
Vezető: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Á magyar nyelv finnugor alapjai II. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a VII. 
sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. HAJDÚ PÉTER egyetemi tanár. 

A magyar irodalom fejlődésrajza Balassival bezárólag. Heti 2 óra. Hétfő déli 
12—2-ig, a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 

Fejezetek a világirodalom történetéből a renaissancetól a XIX. század köze-
péig. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens. 

Irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Hétfő du. 3—5-ig a magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. KOVÁCS SÁNDOR IVÁN gyakornok. 

Latin nyelvtan és stílusgyakorlatok: az igeneves szerkezetek. Heti 2 óra. Szerda 
déli 12—2-ig a latin szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

Az ókori görög irodalom áttekintése. Heti 2. óra. Kedd du. 3—5-ig a latin 
szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

A római principatus története. Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig az egyetemes 
történeti szemináriumban. 

Előadó: Dr. HAHN ISTVÁN tanszékvezető docens. 

Catullus-részletek (auctorolvasás). Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig a latin 
szemináriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Sallustius, De coniuratione Catilinae (auctorolvasás). Heti 1 óra. Szerda du. 
5—6-ig a latin szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

Szeméivények Ciceró beszédeiből.• Heti 1 óra. Kedd du. 1—2-ig a latin sze-
mináriumban. 

Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 
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Görög nyelv háladóknak. Heti 1 óra. Szerda du. 6—7-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. VISY JÖZSEF tanársegéd. 
.Orosz nyelv. Heti 2 óra. Kedd du. 5—7-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 
Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 
Kollokvium: Filozófiatörténet, Logika, A magyar szókészlet, A magyar iro-

dalom fejlődésrajza Balassival bezárólag, Latin nyelvtan és stílus-
gyakorlatok: az igeneves szerkezetek, Az ókori görög irodalom 
áttekintése, Orosz nyelv. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlatok, Irodalomtörténeti szeminárium, Ca-
tullus részletek (auctorolvasás), Sallustius, De coniuratione Gatilinae 
(auctorolvasás), Szemelvények Cicero beszédeiből, Görög nyelv ha-
ladóknak. 

III. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a VII. sz. 
tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 
Magyar alaktan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. 10—11-ig a 

VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. VELCSOVNÉ Dr. TÓTH KATALIN tanársegéd. 

Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök de. 10—11-ig a nyelvészeti sze-
mináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

A magyar irodalom története 1849—1905-ig (Arany János élete és költészete). 
Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. NACSÁDY JÓZSEF adjunktus. 

Az európai irodalom kiemelkedő alkotói 1848—1920-ig. Heti 2 óra. Szerda de. 
10—12-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens. 
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Irodalomtörténeti szeminárium (Petőfi).* Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a 
magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. NACSÁDY JÓZSEF adjunktus. 
A latin nyelv története. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a latin szeminá-

riumban. 
Előadó: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

A római irodalom aranykora. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 
Tacitus részletek (auctorolvasás). Heti 1 óra. Szerda du. 6—7-ig a latin sze-

mináriumban. 
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

Horatius ódái (auctorolvasás). Heti 1 óra. Hétfő du. 6—7-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

Horatius levelei (auctorolvasás). Heti 1 óra. Kedd du. 5—6-ig a latin sze-' 
mináriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Latin stílusgyakorlatok. Heti 1 óra. Kedd. du. 6—7-ig a latin szemináriumban. 
Vezető: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

Görög szövegolvasás. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. VISY JÓZSEF tanársegéd. 

Latin filológiai szeminárium. Heti 1 óra. Péntek du. 3—4-ig a latin szemi-
náriumban. 

Vezető: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető nyelvtanár. 

/ 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Német nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 

Olasz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: GÖMÖRNÉ Dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, Magyar 
alaktan, A magyar irodalom története. 1849—1905-ig, A latin nyelv 
története. 
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Gyakorlati jegy: Nyelvészeti vagy irodalomtörténeti szeminárium, Tacitus-
részletek, Horatius ódái, Horatius levelei, Latin stílusgyakorlatok, 
Latin filológiai szeminárium,** Görög szövegolvasás, Nyugati nyelv. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kőtelező. 
** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 
Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig. a 

. VII. sz. tanteremben. 
Előadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 

Magyar mondattan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. 10—11-ig 
az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 
Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Péntek déli 12—l-ig a VI. sz. tante-

remben. 
Vezető: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Vezető: Dr. NYlRI , ANTAL egyetemi tanár. 
Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 

és helyen. 
Vezető: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

A magyar irodalom története a XX. században. (Ady és kora.) Heti 2 .óra. 
Szombat de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KRAJKÖ ANDRÁS adjunktus. 
Az európai irodalom kiemelkedő alkotói 1848—1920-ig.*** Heti 2 óra. Szerda 

de. 10—12-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. PÖSA PÉTER docens. 

Az irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Csütörtök du. 3—5-ig az V. sz. tanteremben. 

' Előadó: Dr. ZSADÁNYI-NAGY ÁRPÁD meghívott előadó. 

Irodalomtörténeti szeminárium* Heti 2 óra. Kedd du. 3^-5-ig a III. sz. tan-
teremben. 

Vezető: Dr. SZABOLCSI GÁBOR adjunktus. 

A római irodalom aranykora. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

60 



Az antik filozófia története Aristotelesig. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a la-
tin szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 
Horatius ódái (auctorolvasás). Heti 1 óra. Hétfő du. 6—7-ig a latin szeminá-

riumban. 
Előadó: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

Horjitius levelei (auctorolvasás). Heti 1 óra. Kedd. du. 5—6-ig a latin sze-
mináriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 
Görög auctorolvasás. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. VISY JÖZSEF tanársegéd. 
Latin szákdidáktika. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó. 
Latin filológiai szeminárium. Heti 1 óra. Hétfő du. - 5—6-ig a latin szeminá-

riumban. 
Vezető: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben. és helyen. 
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Német nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 

Olasz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: GÖMÖRNÉ Dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Kollokvium: Tudományos szocializmus, Magyar mondattan, Magyar vagy vi-
lágirodalom, Az antik filozófia története Aristotelesig, Görög auctor-
olvasás. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlat, Nyelvészeti vagy irodalmi szeminá-
rium, Horatius ódái, Horatius levelei, Latin filológiai szeminárium**, 
Nyugati nyelv. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A IV. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 
*** Azok számára kötelező, akik 2 féléves hallgatási kötelezettségüknek nem tet-

tek még eleget. 

V. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. KOROM MIHÁLY tanszékvezető docens. 
Fejlődés és neveléslélektan. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig az V. sz. tante-

remben. 
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 
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A magyar nyelvtan tanításának módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 
órában tartva.) Péntek du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. TÉGLÁS JENŐ BÉLA meghívott előadó. 

.4z irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Péntek du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ZSADÁNYI-NAGY ÁRPÁD meghívott előadó. « . 

Latin szerzők fordításának stilusproblémái. Heti 2 óra. Később meghatáro-
zandó időben és helyen. 

• Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Szigorlat: Tudományos szocializmus. • 

Kollokvium: Fejlődés és neveléslélektan. 
Gyakorlati jegy: Iskolái gyakorlat. 

MAGYAR—NÉMET SZAK 

I. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a III. sz. tante-
remben. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA és MUHI K. LÁSZLÓ tanár-
segéd. 

Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig, az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 1 óra. Péntek de. 8—9-ig az I. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Fonetika. Heti 1 óra. Péntek de. 9—10-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Péntek déli 12—l-ig a nyelvészeti sze-
mináriumban. 

Vezető: PÁLFALVI ETELKA tanársegéd. 

A magyar nyelv finnugor alapjai I. (Bevezetés egy finnugor nyelv ismere-
. tébe.) Heti 1 óra. 

Választható: Finn nyelv, szombat de. 8—9-ig a VII. sz. tanteremben. 
Vogul nyelv, szombat de. 9—10-ig, ugyanott. 

Előadó: MIKOLA TIBOR tanársegéd. 

A magyar irodalom fejlödésrajza 1711-ig. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig, az 
I. sz. tanteremben. 

Előadó: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 

Bevezetés az irodalomtudományba. Heti 1 óra. Szombat de. 10—11-ig az I. 
sz. tanteremben. 

Előadó: KISS LAJOS adjunktus. 
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Az antik irodalom fő problémái. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig, az I. sz. 
tanteremben. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 
Irodalomtudományi proszeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva.) Kedd de. 8—10-ig, az egyetemes történeti szemináriumban. 
Vezető: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 

Irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Kedd de. 8—10-ig, ugyanott. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
Német leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig, a német szeminári-

umban. , , » 
Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. ' 

A német felvilágosodás irodalma. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig, a német 
szemináriumban. 

Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens. 
Németország története. Heti 1 óra. Szerda du. 3—4-ig a VI. sz. tanteremben. 

Előadó: Ugyanaz a tanár. 
Német nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök du. 3—4-ig, a német sze-

mináriumban. 
Vezető: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Német irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Szerda du. 4—5-ig a né-
met szemináriumban. 

Vezető: Dr. PÓSA PÉTER docens. 
Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Később meghatározandó időben 

és helyen. 
Vezető: a kinevezendő német lektor. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig a II. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

a 
Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen./ 

Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Fonetika, A magyar nyelv f inn-
ugor alapjai, A magyar irodalom fejlődésrajza 1711-ig, A német 
felvilágosodás irodalma. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlat, Magyar irodalomtörténeti szeminá-
nárium, Német nyelvtani gyakorlatok, Német nyelv- és stílusgya-
korlatok, Német irodalomtörténeti szeminárium, * Orosz nyelv. 

* Az I. i v folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

II. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd. de. 8—10-ig, a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
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Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Péntek déli 12—2-ig, a VII. sz. tanteremben, 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 
Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Vezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

A magyar szókészlet. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig az V. sz. tante-
remben. 

. Előadó: Dr. NYlRI ANTAL egyetemi tanár. 
Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Péntek de. 10—11-ig a nyelvészeti sze-

mináriumban. 
Vezető: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

A magyar nyelv finnugor alapjai II. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a VII. sz. 
tanteremben. 

Előadó: Dr. HAJDŰ PÉTER egyetemi tanár. 

A magyar irodalom fejlődésrajza Balassival bezárólag. Heti 2 óra. Hétfő déli 
12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 
m 

Fejezetek a világirodalom történetéből a renaissancetól a XIX. század köze-
péig. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. PÖSA PÉTER docens. 
Irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva). 

Hétfő du. 3—5-ig a magyar történeti szemináriumban. 
Vezető: Dr. KOVÁCS SÁNDOR IVÁN gyakornok. 

Német leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig a német szeminári-
umban. 

Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Goethe és kora. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a német szemináriumban. 
Előadó: Dr. HALÁSZ ELOD egyetemi tanár. 

Németország története. Heti 1 óra. Szerda du. 3—4-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr.' PÓSA PÉTER docens. 

Német nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Szerda du. 4—5-ig a VI. sz. tan-
teremben. 

Vezető: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjuqktus. 

Német irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a német 
szemináriumban. 

Vezető: Dr. PÓSA PÉTER docens. 
Német nyelv- és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Később meghatározandó idő-

ben és helyen. 
Vezető: a kinevezendő német lektor. 
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Latin nyelv. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti. 2 óra. Később megha-
tározandó időben és helyen. 

Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 
Orosz nyelv. Heti 2 óra. Kedd du. 5—7-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 
- — 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium: Filozófiatörténet, Logika, A magyar szókészlet, A magyar iro-
dalom fejlődésrajza Balassival bezárólag, Goethe és kora, Orosz 
nyelv. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlatok, Magyar irodalomtörténeti szeminá-
rium, Német nyelvtani gyakorlatok, Német nyelv és stílusgyakor-
latok, Német irod. szeminárium,* Latin nyelv. 

* A II. év. folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

III. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a VII. 
sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

Magyar alaktan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. 10—11-ig 
a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. VELCSOVNÉ Dr. TÓTH KATALIN tanársegéd. 

Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök de. 10—11-ig a nyelvészéti 
szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Vezető: Dr. NYlRI ANTAL egyetemi tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

A magyar irodalom története 1849—1905-ig (Arany János élete és költészete). 
Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. NACSÁDY JÓZSEF adjunktus. 
Az európai irodalom kiemelkedő alkotói. 1848—1920-ig. Heti 2 óra. Szerda 

de. 10—12-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens. 
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Irodalomtörténeti szeminárium* (Petőfi). Heti 2 óra. Kedd. de. 8—10-ig a 
magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. NACSÁDY JÓZSEF adjunktus. 

Bevezetés a germanisztikába. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig a magyar tör-
téneti szemináriumban. 

Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 

A német irodalom a kezdetektől a XVII. század végéig. Heti 2 óra. Péntek 
de. 8—10-ig a német szemináriumban. 

Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Német nyelvészeti szeminárium. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a német sze-
mináriumban. 

Vezető: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 

Német nyelv- és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Később meghatározandó idő-
ben és helyen. 

Vezető: á kinevezendő német lektor. 

Kollokvium. Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, Magyar 
alaktan, A magyar irodalom története 1849—1905-ig, Bevezetés a 
germanisztikába, A német irodalom a kezdetektől a XVII. század 
végéig. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti vagy magyar irodalomtörténeti szeminárium,-
Német nyelvészeti szeminárium,'1* Német nyelv- és-- stílusgyakor-
latok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a VII. sz. tanterem-
ben. 

Élőadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 

Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: Később megbízandó tanár. # 

Magyar mondattan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. Í0—11-ig 
az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Péntek déli 12—l-ig a VI. sz. tanterem-
ben. 

Vezető: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 
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Nyelvészeti szakszeminárium* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: Dr. NYlRI ANTAL egyetemi tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
. helyen. 

Vezető: Dr. RÁCZ" ENDRE docens. 

A magyar irodalom története a XX. században. (Ady és kora.) Heti 2 óra. 
Szombat de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KRAJKÓ ANDRÁS adjunktus. 

Az európai irodalom kiemelkedő alkotói 1848—1920-ig.*** Heti 2 óra Szerda 
de. 10—12-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Előadó Dr. PÖSA PÉTER docens. 

Az irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva). 
Csütörtök du. 3—5-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ZSADÁNYI-NAGY ÁRPÁD meghívott előadó. ^ 
Irodalomtörténeti szeminárium. (A Nyugat és írói).* Heti 2 óra. Kedd du. 3— 

5-ig a III. sz. tanteremben. 
Vezető: Dr. SZABOLCSI GÁBOR adjunktus. 

A német nyelv története. Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig a német szeminári-
umban. 

Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 

A német irodalom a XIX. század közepétől napjainkig. I. Heti 2 óra. Szerda 
déli 12—2-ig a VI. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. HALÁSZ ELÖD egyetemi tanár. 
A német nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 

2 órában.) Csütörtök du. 3—5-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 

Német irodalomtörténeti szeminárium. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a 
német szemináriumban. 

Vezető: Dr. HALÁSZ ELÖD egyetemi tanár. 
Német nyelv- és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Később meghatározandó idő-

ben és helyen. 
Vezető: a kinevezendő német lektor. 

Kollokvium. Tudományos szocializmus, Magyar mondattan, Magyar vagy vi-
lágirodalom, A német nyelv története. A német irodalom a XIX. 
század közepétől naípjainkig. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlat, Nyelvészeti vagy magyar irodalmi 
szeminárium, Német irodalomtörténeti szeminárium, Német nyelv-
és stílusgyakorlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
*** Azok számára kötelező, akik a 2 féléves hallgatási kötelezettségüknek még nem 

tettek eleget. 
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V. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. KOROM MIHÁLY tanszékvezető docens. 
m 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 2 óra. Hétfő du.« 3—5-ig az V.-sz. tante-
remben. 

Előadó Dr. DURÖ LAJOS docens. 
A magyar nyelvtan tanításának módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 

órában tartva.) Péntek du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. TÉGLÁS JENŐ BÉLA meghívott előadó. 

Az irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Péntek du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ZSADÁNYI-NAGY ÁRPÁD meghívott előadó. 

A mai német kultúra kérdései. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Előadó: A kinevezendő német lektor. 

Német stílusgyakorlatok. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a VI. sz. tanteremben. 
Vezető: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Szigorlat: Tudományos szocializmus. 
Kollokvium: Fejlődés és neveléslélektan. 
Gyakorlati jegy: Iskolai gyakorlat, Német stílusgyakorlatok. 

MAGYAR—FRANCIA SZAK 

I. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a III. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA és MUHI K. LÁSZLÓ tanársegéd. 

Logika: Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus.-

Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 1 óra. Péntek de. 8—9-ig az I. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Fonetika. Heti 1 óra. Péntek de. 9—10-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Péntek déli 12—l-ig a nyelvészeti sze-
mináriumban. 

Vezető: PÁLFALVI ETELKA tanársegéd. 
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A magyar nyelv finnugor alapjai I. (Bevezetés egy finnugor nyelv ismere-
tébe.) Heti 1 óra. 
Választható: Finn nyelv. Szombat de. 8—9-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Vogul nyelv. Szombat de. 9—10-ig ugyanott. 
Élőadó: MIKOLA TIBOR tanársegéd. 

A magyar irodalom fejlődésrajza 1711-ig. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig az I. 
sz. tanteremben. 

Élőadó: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 
Bevezetés az irodalomtudományba. Heti 1 óra. Szombat de. 10—11-ig az I. sz. 

tanteremben. 
Előadó: KISS LAJOS adjunktus. 

Az antik irodalom fő problémái. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig az I. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 
Irodalomtudományi prosszeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva.) Kedd de. 8—10-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 
Vezető: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 

Irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Kedd. de. 8—10-ig ugyanott. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
A francia klasszikus dráma. Heti 2 óra. Péntek du. 3—5-ig a VI. sz. tan-

teremben. 
Előadó: Dr. MUCSI JÓZSEF adjunktus. 

Francia leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig, a francia szemi-
náriumban. 

' Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

A francia nép története. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig a francia sze-
mináriumban. 

Előadó: ugyanaz a tanár. 
Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Péntek du. 5—6-ig a VI. 

sz. tanteremben. 
Vezető: Dr. MUCSI JÓZSEF adjunktus. 

Francia nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök du. 1—2-ig a francia 
szemináriumban. 

Vezető: Dr. BAKOS FERENC docens. 
Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Kedd du. 3—5-ig és szerda du. 

5—7-ig a francia szemináriumban. 
Vezető: Dr. GYURKOVICS ÁRPÁD meghívott előadó. 

Latin nyelv. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra. Később meghatá-
rozandó időben és helyen 

Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 
Orosz nyelv. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig a II. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 
Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 
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Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Fonetika, A magyar nyelv finn-
ugor alapjai, A magyar irodalom fejlődésrajza 1711-ig, A francia 
klasszikus dráma. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlat, Magyar irodalomtörténeti szeminá-
rium, Francia nyelvtani gyakorlatok, Francia nyelv és stílusgya-
korlatok, Francia irodalomtörténeti szeminárium,* Latin nyelv, 
Orosz nyelv. 

* Az I. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

II. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd. de. 8—10-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Pén-
tek déli 12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 
Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 

-helyen. 
Vezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

A magyar szókészlet. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig az V. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár. 
Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Péntek de. 10—11-ig a nyelvészeti sze-

mináriumban. 
Vezető: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

A magyar nyelv finnugor alapjai. Heti .1 óra. Kedd déli 12—l-ig a VII. sz. 
tanteremben. 

Előadó: Dr. HAJDŰ PÉTER egyetemi tanár. 
A magyar irodalom fejlődésrajza Balassival bezárólag. Heti 2 óra. Hétfő déli 

12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 

Fejezetek a világirodalom történetéből a renaissancetól a XIX. század köze-
péig. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. PÖSA PÉTER docens. 
Irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 

Hétfő du. 3—5-ig a magyar történeti szemináriumban. 
Vezető: Dr. KOVÁCS SÁNDOR IVÁN gyakornok. 

A francia klasszikus dráma. Heti 2 óra. Péntek du. 3—5-ig a VI. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. MUCSI JÓZSEF adjunktus. 
Francia leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig, a francia szeminá-

riumban. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 
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Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Péntek du. 4—5-ig a VI. 
sz. tanteremben. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Kedd de. 10—12-ig és csü-

törtök de. 8—10-ig a francia szemináriumban. . 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Latin nyelv. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra. Később meghatá-
rozandó időben és helyen. 

Előadó: RÁCZ MIKLÖS adjunktus. 
Orosz nyelv. Heti 2 óra. Kedd du. 5—7-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 
Testnevelés. Heti- 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 
Kollokvium: Filozófiatörténet, Logika, A magyar szókészlet,. A magyar iro-

dalom fejlődésrajza Balassival bezárólag, A francia klasszikus drá-
ma, Francia leíró nyelvtan, Orosz nyelv. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlatok, Magyar irodalomtörténeti szemi-
nárium, Francia nyelvtani gyakorlatok, Francia nyelv és stílus-
gyakorlatok, Francia irodalomtörténeti szeminárium,* Latin nyelv. 

* A II. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

III. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
. VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

Magyar alaktan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. 10—11-ig a 
a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. VELCSOVNÉ Dr. TÓTH KATALIN tanársegéd. 

Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a nyelvészeti 
szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
Nyelvészeti szakszeminárium* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 

és helyen. 
Vezető: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Vezető: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 
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A magyar irodalom története 1849—1905-ig. (Arany János élete és költészete.) 
Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig, az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. NACSÁDY JÖZSEF adjunktus. 
Az európai irodalom kiemelkedő alkotói 1848—1920-ig. Heti 2 óra. Szerda 

de. 10—12-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens. 

Irodalomtörténeti szeminárium. (Petőfi)* Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a ma-
gyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. NACSÁDY JÓZSEF adjunktus. 
Bevezetés a román nyelvek összehasonlító nyelvtanába. Heti 1 óra. Szerda du. 

3—4-ig a francia szemináriumban. 
Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

Anatole Francé és kora. Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. MADÁCSY LÁSZLÓ docens. 

Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a 
francia szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Hétfő du. 3—5-ig és kedd du. 

1—2-ig a francia szemináriumban. 
Vezető ugyanaz a tanár. 

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, Magyar 
alaktan, A magyar irodalom története 1849—1905-ig, Bevezetés a 
román nyelvek összehasonlító nyelvtanába, Anatole Francé és kora. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti vagy irodalomtörténeti szeminárium, Francia 
nyelv és stílusgyakorlatok, Francia irodalomtörténeti szeminá-
rium.** 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a VII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 

Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 

Magyar mondattan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. 10—11-ig 
az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 
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Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Péntek déli 12—l-ig, a VI. sz. t an te-
remben. 

Vezető: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 
Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 

és helyen. 
Vezető: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 
A magyar irodalom története a XX. században. (Ady és kora.) Heti 2 óra. 

Szombat de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KRAJKÖ ANDRÁS adjunktus. 

Az európai irodalom kiemelkedő alkotói 1848—1920-ig.*** Heti 2 óra. Szerda 
de. 10—12-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens. 
Az irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 

Csütörtök, du. 3—5-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó Dr. ZSADÁNYI-NAGY ÁRPÁD meghívott előadó. 

Irodalomtörténeti szeminárium. (A Nyugat és írói.)* Heti 2 óra. Kedd du. 
3—5-ig a III. sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. SZABOLCSI GÁBOR adjunktus. 
Anatole Francé és kora. Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig á VI. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. MADÁCSY LÁSZLÖ docens. 
Francia nyelvtörténet. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 
A francia nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. Péntek du. 4— 

5-ig a francia szemináriumban. 
Előadó: Dr. GYURKOVICS ÁRPÁD meghívott előadó. 

Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a 
francia szemináriumban. 

Vezető: Dr. MADÁCSY LÁSZLÖ docens. 

Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Hétfő du. 3—5-ig és kedd du. 
1—2-ig a francia szemináriumban. 

Vezető: ugyahaz a tanár. 

Kollokvium: Tudományos szocializmus, Magyar mondattan, Magyar vagy vi-
lágirodalom, Anatole Francé és kora. Francia nyelvtörténet. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlat, Nyelvészeti vagy irodalmi szeminá-
rium, Francia irodalomtörténeti szeminárium, Francia nyelv és-
stílusgyakorlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
••* Azok számára kötelező, akik 2 féléves hallgatási kötelezettségüknek, még nem 

tettek eleget. 
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V. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. KOROM MIHÁLY tanszékvezető docens. 
Fejlődés és neveléslélektan. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig az V. sz. tanterem-

ben. 
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 

A magyar nyelvtan tanításának módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órá-
ban tartva.) Péntek du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. TÉGLÁS JENŐ BÉLA meghívott előadó. 
Az irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 

Péntek du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. ZSADÁNYI-NAGY ÁRPÁD meghívott előadó. 

Francia stílusgyakorlatok. Heti 1 óra. Hétfő du. 4—5-ig a francia szeminá-
riumban. 

Vezető: Dr. MADÁCSY LÁSZLŐ docens. 
Szigorlat. Tudományos szocializmus. 
Kollokvium. Fejlődés és neveléslélektan. 
Gyakorlati jegy: Iskolai gyakorlat, Francia stílusgyakorlatok. 

MAGYAR—OLASZ SZAK 

I. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a III. sz. tante-
remben. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÖZA és MUHI K. LÁSZLÓ tanársegéd. 
Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 1 óra. Péntek de. 8—9-ig az I. sz. tan-

teremben. 
Előadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Fonetika. Heti 1 óra. Péntek de. 9—10-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Péntek déli 12—l-ig a nyelvészeti sze-
mináriumban. 

Vezető: PÁLFALVI ETELKA tanársegéd. 
A magyar nyelv finnugor alapjai. I. (Bevezetés egy finnugor nyelv ismere-

tébe.) Heti 1 óra. 
Választható: Finn nyelv szombat de. 8—9-ig a VII. sz. tante-

remben. 
Vogul nyelv szombat de. 9—10-ig ugyanott. 

Előadó: MIKOLA TIBOR tanársegéd. 
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A magyar irodalom fejlődésrajza 1711-ig. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig az 
I. sz. tanteremben. 

Előadó: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 
Bevezetés az irodalomtudományba. Heti 1 óra. Szombat de. 10—11-ig az I. 

sz. tanteremben. 
Előadó: KISS LAJOS adjunktus. 

Az antik irodalom fő problémái. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig az I. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Irodalomtudományi proszeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 
tartva.) Kedd. de. 8—10-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

Vezető: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 

Irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Kedd. de. 8—10-ig, ugyanott. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 

Bevezetés az olasz irodalomtörténet tanulmányozásába. Heti 2 óra. Szerda 
déli 12—2-ig az olasz szemináriumban. 

Előadó: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. # 

Olasz leíró nyelvtan. (Hangtan és alaktan.) Heti 2 óra. Péntek de. 10—12-ig 
az olasz szemináriumban. 

Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Olaszország története. Heti 1 óra. Kedd de. 10—11-ig az olasz szeminárium-
ban. 

Előadó: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET tanársegéd. 

Olasz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Kedd de. 11—12-ig, ugyanott. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Olasz nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig, ugyanott. 
Vezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Hétfő déli 12—2-ig és szerda 
du. 5—7-ig, ugyanott. 

Vezető: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET tanársegéd. 

Latin nyelv. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra. Később meghatá-
rozandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig a II. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Fonetika, A magyar nyelv finn-
ugor alapja, A magyar irodalom fejlődésrajza 1711-ig, Bevezetés 
az olasz irodalomtörténet tanulmányozásába. 
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Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlat, Magyar irodalomtörténeti szeminá-
rium, Olasz irodalomtörténeti szeminárium, Olasz nyelv és stílus-
gyakorlatok, Latin nyelv, Orosz nyelv. 

III. évfolyam' 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÖ ISTVÁN tanársegéd. 
Magyar alaktan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. 10—11-ig a 

VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÖTH KATALIN tanársegéd. 

Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Kedd de. 11—l-ig a VI. sz. tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: Dr. NYlRI ANTAL egyetemi tanár. 
Nyelvészeti szakszeminárium* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Vezető: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

A magyar irodalom története 1849—1905-ig. (Arany János élete és költé-
szete.) Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig az V .sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. NACSÁDY JÖZSEF adjunktus. 
Az európai irodalom kiemelkedő alkotói 1848—1920-ig. Heti 2 óra. Szerda 

de. 10—12-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. PÖSA PÉTER docens. 

Irodalomtörténeti szeminárium. (Petőfi.)* Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig a VI. 
sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. ILIA MIHÁLY tanársegéd. 
Bevezetés a román nyelvek összehasonlító nyelvtanába. Heti 1 óra. Szerda 

du. 3—4-ig a francia szemináriumban. 
Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

A középkor olasz irodalma. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig az olasz sze-
mináriumban. , 

Előadó: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 
Olasz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig az 

olasz szemináriumban. 
Vezető: ugyanaz a taínár. 
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Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Szerda déli 12—2-ig és csütör-
tök de. 9—10-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET tanársegéd. 
Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, Magyar 

alaktan, A magyar irodalom története 1849—1905-ig, Bevezetés a 
román nyelvek összehasonlító nyelvtanába, A középkor olasz iro-
dalma. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti vagy magyar irodalomtörténeti szeminárium, 
Olasz irodalomtörténeti szeminárium,** Olasz nyelv és stílusgya-
korlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

ÍV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 
Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a 

VII. sz. tanteremben. 
Előadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 

Magyar mondattan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. 10—11-ig 
az V. sz, tanteremben. 

Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 
Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Péntek déli 12—l-ig a VI. sz. tanterem-

ben. 
Vezető: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Nyelvészeti szakszeminárium* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: Dr. NYlRI ANTAL egyetemi tanár. 
Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Vezető: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

A magyar irodalom története a XX. században. (Ady és kora.) Heti 2 óra. 
Szombat de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KRAJKÖ ANDRÁS adjunktus. 
Az európai irodalom kiemelkedő alkotói 1848—1920-ig.*** Heti 2 óra. Szerda 

de. 10—12-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. POSA PÉTER docens. 

Az irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Csütörtök du. 3—5-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ZSADÁNYI-NAGY ÁRPÁD meghívott előadó. 



Irodalomtörténeti szeminárium. (Irodalmi mozgalmak a század elején és né-
hány portré a Nyugat írói közül.)* Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig 
a magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. ILI A MIHÁLY tanársegéd. 
A középkor olasz irodalma. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig az olasz sze-

mináriumban. 
Előadó: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 

Olasz nyelvtörténet. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Az olasz nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. Később megha-
tározandó időben és helyen. 

Előadó: GÖMÖRNÉ Dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 
Olasz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig az 

olasz szemináriumban. 
Vezető: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 

Régi olasz szövegek olvasása. (Szeminárium.) Heti 1 óra. Kedd du. 3—4-ig az 
olasz szemináriumban. 

Vezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 
Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Szerda du. 3—5-ig és csütör-

tök déli 1—2-ig az olasz szemináriumban. 
Vezető: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET tanársegéd. 

Kollokvium: Tudományos szocializmus, Magyar mondattan, Mggyar vagy vi-
lágirodalom, A középkor olasz irodalma, Olasz nyelvtörténet. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlat, Nyelvészeti vagy magyar irodalmi 
szeminárium, Olasz irodalomtörténeti szeminárium, Régi olasz szö-
vegek olvasása, Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. 

* Az I. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 
*** Azok számára kötelező, akik 2 féléves hallgatási kötelezettségüknek még nem 

tettek eleget. 

V. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a VII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: Dr. KOROM MIHÁLY tanszékvezető docens. 
Fejlődés és neveléslélektan. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig az V. sz. tanterem-

ben. 
Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 

A magyar nyelv tanításának módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órá-
ban tartva.) Péntek du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr! TÉGLÁS JENŐ BÉLA meghívott előadó. 
Az irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 

Péntek du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. ZSADÁNYI-NAGY ÁRPÁD meghívott előadó. 
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Olasz stílusgyakorlatok. Heti 1 óra. Hétfő du. 5—6-ig az olasz, szeminárium-
ban. 

Vezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 
Szigorlat: Tudományos szocializmus. 

• Kollokvium: Fejlődés és neveléslélektan. 
Gyakorlati jegy: Iskolai gyakorlat, Olasz stílusgyakorlatok. 

MAGYAR-OROSZ SZAK 

I. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a III. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA és MUHI K. LÁSZLÓ tanársegéd. 
Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 1 óra. Péntek de. 8—9-ig az I. sz. tan-

teremben. 
Élőadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Fonetika. Heti 1 óra. Péntek dé. 9—10-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig a II. sz. t an-
teremben. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
A magyar nyelv finnugor alapjai. (Bevezetés egy finnugor nyelv ismeretébe.) 

Heti 1 óra. 
Választható: Firwi nyelv, szombat de. 8—9-ig a VII. sz. tanterem-

ben. 
Vogul nyelv, szombat dé. 9—10-ig ugyanott. 

Előadó: MIKOLA TIBOR tanársegéd. 
A magyar irodalom fejlődésrajza 1711-ig. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig az 

I. sz. tanteremben. 
Előadó: KESERŰ BÁLINT adjunktus. . 

Bevezetés az irodalomtudományba. Heti 1 óra. Szombat de. 10—11-ig az I. 
sz. tanteremben. • 

Előadó: KISS LAJOS adjunktus. 
Az antik irodalom fő problémái. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig az I. sz. 

tanteremben. » 
Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Irodalomtudományi proszeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában: 
tartva.) 

,A) csoportnak péntek de. 10—12-ig a VI. sz: tanteremben. 
Vezető: Dr. ILIA MIHÁLY tanársegéd. 

B) csoportnak péntek de. 10—12-ig, ugyanott. 
Vezető: KISS LAJOS adjunktus. 
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Irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként, 2 órában tartva.) 
A)—B) csoportnak kedd de. 10—12-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. SZABOLCSI GÁBOR adjunktus. 
Szláv népek és nyelvek. Heti 2 óra.. Hétfő du. 3—5-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Előadó: SONKOLY PÁL tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Kedd du. 5—7-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Előadó: BÁLINT ISTVÁN tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva. A)—B) csoportnak hétfő du. 5—7-ig a VIII. sz. tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 4 óra. 
A) csoportnak hétfő déli 12—2-ig és kedd de. 8—10-ig a II .sz. 
tanteremben, 
B) csoportnak csütörtök de. 10—12-ig és péntek déli 12—2-ig 
ugyanott. 

Előadó: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA nyelvtanár. 
Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: SZABÖ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Német nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 

Olasz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: GÖMÖRNÉ Dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Fonetika, A magyar nyelv finn-
ugor alapjai I., A magyar irodalom fejlődésrajza 1711-ig, Szláv 
népek és nyelvek, Oroáz irodalomtörténet. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlat, Magyar irodalomtörténeti szeminári-
um, Orosz irodalomtörténeti szeminárium, Orosz nyelv és beszéd-
gyakorlatok, Nyugati nyelv. 

• 

II. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Pén-
tek déli 12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. DURŐ LAJOS docens. 
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Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

A magyar szókészlet. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig az V. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. NYlRI ANTAL egyetemi tanár. 

Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig, ugyanott. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

A magyar nyelv finnugor alapjai. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a VII. sz. 
tanteremben. 

Előadó: Dr. HAJDÜ PÉTER egyetemi tanár. 

A magyar irodalom fejlődésrajza Bálassivál bezárólag. Heti 2 óra. Hétfő déli 
12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 

Fejezetek a világirodalom történetéből a renaissancetól a XIX. század köze-
péig. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. PÖSA PÉTER docens. 

Irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
A)—B) csoportnak kedd de. 10—12-ig a magyar történeti szemi-
náriumban. 

Vezető: Dr. KOVÁCS SÁNDOR IVÁN gyakornok. 

Az orosz nép története. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig a II. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA nyelvtanár. 

Orosz történeti nyelvtan. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és he-
lyen. 

Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Péntek de. 10—12-ig a II. sz. tanteremben. 
Előadó: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenkent 2 órában 
talrtva.) 
A)—B) csoportnak csütörtök du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 4 óra. 
A) csoportnak hétfő du. 5—7-ig és kedd du. 3—5-ig a II. sz. tan-
teremben. 
B) csoportnak kedd du. 5—7-ig és szerda de. 8—10-ig, ugyanott. 

Vezető: SONKOLY PÁL tanársegéd. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÖ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 
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SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Német nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
' Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 

Olasz nyelv. Heti 2 órá. Később meghatározandó idpben és helyen. 
Előadó: GÖMÖRNÉ Dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Kollokvium. Filozófiatörténet, Logika, A magyar szókészlet, A magyar iroda-
lom fejlődésrajza Balassival bezárólag, Az orosz nép története, 
Orosz irodalomtörténet, Orosz történeti nyelvtan. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlatok, Magyar irodalomtörténeti szemi-
nárium, Orosz irodalomtörténeti szeminárium, Orosz nyelv és be-
szédgyakorlatok, Nyugati nyelv. 

III. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSÁI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

Magyar alaktan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. 10—11-ig 
a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. VELCSOVNÉ Dr. TÖTH KATALIN tanársegéd. 
Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Kedd de. 11—12-ig a VI. sz. tanterem-

ben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár. 

Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 órá. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

A magyar irodalom története 1849—1905-ig. (Arany János élete és költé-
szete.) Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. NACSÁDY JÓZSEF adjunktus. 
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Az európai irodalmak kiemelkedő alkotói 1848—1920-ig. Heti 2 óra. Szerda 
de. 10—12-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. PÖSA PÉTER docens. 
Irodalomtörténeti szeminárium. (Petőfi.)* Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig a 

III. sz. tanteremben. 
Vezető: Dr. NACSÁDY JÖZSEF adjunktus. 

Mai orosz nyelv. I. Heti 2 óra. Szombat de. 11—l-ig a VIII. sz. tanteremben. 
Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Péntek déli 12—2-ig a VIII. sz. tante-
remben. 

Előadó: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz nyelvészeti szeminárium.** Heti 2 óra. Csütörtök du. 3—5-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: JUHÁSZ JÖZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 2 óra. Péntek du. 5—7-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: SZŐKE GYÖRGY'tanársegéd. 
• « 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 3 óra. 
A) csoportnak hétfő de. 8—10-ig és péntek de. 10—11-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 
B) csoportnak hétfő de. 10—12-ig és péntek de. 9—10-ig, ugyanott. 

Vezető: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, Magyar 
alaktan, A magyar irodalom története 1849—1905-ig, Mai orosz 
nyelv, Orosz irodalomtörténet, Az orosz nép története.*** 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti vagy magyar irodalomtörténeti szeminárium, 
Orosz nyelvészeti vagy orosz irodalomtörténeti szeminárium, Orosz 
nyelv és beszédgyakorlatok. • 

* "A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A jelzett szemináriumokból az egyiknek fejvétele kötelező. 
*** A II. évről dékáni engedéllyel elhalasztott kollokvium. 

IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 

Az ifjúsági szervezetek nevelömunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig, a VII. 
sz. tanteremben. 

Előadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 
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Magyar mondattan. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig és szombat de. 10—11-ig 
az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 
Nyelvészeti gyakorlatok. Heti 1 óra. Péntek déli 12—l-ig a III. sz. tante-

remben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Nyelvészeti szákszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár. 
Nyelvészeti szakszeminárium.* Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Vezető: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

A magyar irodalom története a XX. században. (Ady és kora.) Heti 2 óra. 
Szombat de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KRAJKÖ ANDRÁS adjunktus. 

Az európai irodalom kiemelkedő alkotói 1848—1920-ig.*** Heti 2 óra. Szerda 
de. 10—12-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. PÖSA PÉTER docens. 

Az irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) 
Csütörtök du. 3—5-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ZSADÁNYI-NAGY ÁRPÁD meghívott előadó. 

Irodalomtörténeti szeminárium. (Irodalmi mozgalmak a század elején és né-
hány portré a Nyugat írói közül.)* Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig 
a magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. ILI A MIHÁLY tanársegéd. 
Mai orosz nyelv. II. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a VIII. sz. tante-

remben. 
Előadó: JUHÁSZ JÖZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz-szovjet irodalomtörténet. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Előadó: Később megbízandó előadó. 
m 

Orosz nyelvészeti szeminárium.** Héti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: JUHÁSZ JÖZSEF tanszékvezető docens. 
Orosz irodalomtörténeti szeminárium.** Heti 2 óra. Péntek du. 3—5-ig a VIII. 

sz. tanteremben. 
Vezető: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 2 óra. 
A) csoportnak hétfő du. 5—7-ig az V. sz. tanteremben. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
*** Azok számára kötelező, akik 2 féléves hallgatási kötelezettségüknek még nem 

tettek eleget. 
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ti) csoportnak péntek de. 0—10-ig a II. ez. tanteremben, 
világirodalom, Mai orosz nyelv, Orosz-szovjet irodalomtörténet. 

Kollokvium: Tudományos szocializmus. Magyar mondattan, Magyar vagy 
Vezető: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA nyelvtanár. 

Gyakorlati jegy: Nyelvészeti gyakorlat, Nyelvészeti vagy magyar irodalmi 
szeminárium, Orosz nyelvészeti vagy orosz irodalomtörténeti "sze-
minárium, Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. 

TÖRTÉNELEM—LATIN SZAK 

II. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 3 óra. Kedd de. 10—12-ig és kéthetenként hétfő 
de. 8—10-ig a II. sz. tanteremben. 

Előadó: MUHI K. LÁSZLÖ tanársegéd. 

Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Pén-
tek déli 12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 
Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Vezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

Magyar történet a XIV—XVI. században. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. WITTMAN TIBOR egyetemi tanár. 
A nyugat-európai feudalizmus a XIV—XV. században. Heti 2 óra. Csütörtök " 

de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Oroszország és szomszédai a XVI—XVII. században.** Heti 2 óra. Később meg-
határozandó időben és helyen. 

Előadó: ugyanaz a tanár. 
Magyar történeti szeminárium. (XVI—XVII. századi magyar történeti forrá-

sok.)* Heti 2 óra. Kedd. du. 5—7-ig az egyetemes történeti szeminá-
riumban. 

Vezető: PAPP KÁROLY adjunktus. 
Szemináriumi gyakorlatok a nyugat-európai középkor történetéből.* Heti 2 

óra. Péntek du. 3—5-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 
Vezető: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus. 

Latin nyelvtan és stílusgyakorlatok: az igeneves szerkezetek. Heti 2 óra. Szerda 
déli 12—2-ig a latin szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 
Az ókori görög irodalom áttekintése. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a latin sze-

mináriumban. 
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. % 
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A római principatus története. Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig az egyetemes 
történeti szemináriumban. 

Előadó: Dr. HAHN ISTVÁN tanszékvezető docens. 
Catullus részletek (auctorolvasás). Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig a latin 

szemináriumban. 
Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Sállustius, De coniuratione. Catilinae (auctorolvasás). Heti 1 óra. Szerda du. 
5—6-ig a latin szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZŐTS JENŐ adjunktus. 
Szemelvények Cicero beszédeiből. Heti 1 óra. Kedd du. 1—2-ig a latin sze-

mináriumban. 
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

Görög nyelv haladóknak. 'Heti 1 óra. Szerda du." 6—7-ig a VII. sz. tanterem-, 
ben. 

Előadó: Dr. VISY JŐZSEF tanársegéd. 
Orosz nyelv. Heti 2 óra. Péntek .de. 10—12-ig a magyar történeti szeminári-

umban. . . 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÓ. ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Magyar történet a • XIV—XVI. 
században, A nyugat-európai feudalizmus a XIV—XV. század-' 
ban, Oroszország és szomszédai a XVI—XVII. században, ** Latin 
nyelvtan és stílusgyakorlatok: az igeneves szerkezetek, Az ókori 
görög irodalom áttekintése, Orosz nyelv. 

Gyakorlati jegy: Magyar vagy egyetemes történeti szeminárium, Catullus 
részletek (auctorolvasás), Sállustius, De coniuratione • Catilinae 
(auctorolvasás), Szemelvények Cicero beszédeiből, Görög nyelv ha-
ladóknak. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** IV. félévi kötelező tárgy, az. előadó külföldi útja miatt előrehozva. 

• III. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 

. Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: ugyanaz ai tanár és Dr. GAZSÖ ISTVÁN tanársegéd. 

A történetírás története. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a VII. sz. tan-
- teremben. 

Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 
Osztályharcok 1848—1849-ben. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig, ugyanott. 

Előadó: ugyanaz a tanár. ; 
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Fejezetek az újlcori egyetemes törtévelem köréből. Heti 2 óra. Kedd de. 10— 
12-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: SZÉKELY LAJOS tanszékvezető docens. 
Magyar történeti szeminárium* Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a ma-

gyar történeti szemináriumban. 
Vezető: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 

Üjkori egyetemes történeti szeminárium* Heti 2 óra. (Kéthetenként 4 órában 
tartva.) Hétfő de. 10—2-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. GULYÁNÉ dr. SOÖS KATALIN adjunktus. 

A latin nyelv története. Heti 2 óra." Csütörtök déli 12—2-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

A római irodalom aranykora. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Tacitus részletek (auctorolvasás). Heti 1 óra. Szerda du. 6—7-ig a latin sze-
mináriumban. 

Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

Horatius ódái. Heti 1 óra. Hétfő du. 6—7-ig a latin szemináriumban. 
Előadó: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

Horatius levelei (auctorolvasás). Heti 1 óra. Kedd. du. 5—6-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 
Latin stílusgyakorlatok. Heti 1 óra. Kedd du. 6—7-ig a latin szemináriumban. 

Vezető: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

Görög szövegolvasás. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. VISY JÓZSEF tanársegéd. 

Latin filológiai szeminárium. Heti 1 óra. Péntek du. 3—4-ig a latin szemi-
náriumban. 

Vezető: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Német nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
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Olasz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: GÖMÖRNÉ dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Kollokvium: Filozófiatörténet, Pedagógia, A történetírás története, Osztály-
harcok 1848—49-ben, Fejezetek az újkori egyetemes történelem 
köréből, A latin nyelv története. 

Gyakorlati jegy: Magyar vagy egyetemes történeti szeminárium, Tacitus rész-
letek, Horatius ódái, Horatius levelei, Latin stílusgyakorlatok, La-
tin filológiai szeminárium.** Görög szövegolvasás, Nyugati nyelv. 

** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

IV. évfolyama-

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8-̂ —10-ig, a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
A marxista válláskritika fö kérdései. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva.) Péntek de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda du. 1—3-ig, a III. sz. tanté-
remben. 

Előadó: Dr. KOROM MIHÁLY tanszékvezető docens. 
Az ifjúsági szervezetek nevelömunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a VI. 

sz. tanteremben. 
Előadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 

A történetírás története. Heti 2 óra. Csütörtök .de. 8—10-ig a VII. sz. tan-
teremben. 

•Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 
Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer történetéből. Heti 2 óra. Kedd 

de. 10—12-ig, az V. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. SERFŐZŐ LAJOS adjunktus. 

Legújabbkori egyetemes történet. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig az V. sz. 
tanteremben. 

Előadó: NAGY LÁSZLÖ és VASS ISTVÁN adjunktus. 
Fejezetek a kelet-európai népek történetéből.*** Heti 2 óra. Péntek déli 12— 

2-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: ARATÓ ENDRE meghívott előadó. 

Fejezetek a román nép új- és legújabbkori történetéből.*** Heti 2 óra. Hétfő 
de. 11—l-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. GULYA KÁROLY adjunktus. 
A történelemtanítás módszertana. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig, a III. sz. 

tanteremben. 
Előadó: MEDZIBRODSZKY ENDRE.adjunktus. 
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Az ellenforradalom hatalomrajutása, berendezkedése és megszilárdulása.* 
(Szeminárium.) Heti 2 óra. (Kéthetenként 4 órában tartva.) Pén-
tek du. 3—7-ig, a magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS adjunktus. 
Legújabbkori. egyetemes történeti szeminárium* Heti 2 óra. Péntek du. 5— 

7-ig, a II. sz. tanteremben. 
Vezető: VASS ISTVÁN adjunktus. 

A római irodalom aranykora. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig, a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 
Az antik filozófia, története Aristotélesig. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig, a 

latin szemináriumban. 
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

Horatius ódái (auctorolvasás). Heti 1 óra. Hétfő du. 6—7-ig a latin sze-
mináriumban. 

Előadó: Dr. SZŐTS JENŐ adjunktus. 
Horatius levelei (auctorolvasás). Heti 1 óra, -Kedd du. 5—6-ig a latin szemi-

náriumban. 
Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Görög auctorolvasás. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. VISY JÖZSEF tanársegéd. 

Latin szákdidaktika. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó. 

Latin filológiai szeminárium. Heti 1 óra. Hétfő du. 5—6-ig a latin szeminá-
riumban. 

Vezető: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KÖTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. MATZKŐ LÁSZLÖ nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Német nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 

Olasz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben- és helyen. 
Előadó: GÖMÖRNÉ dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, A marxista valláskri-
tika fő kérdései, Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer tör-
ténetéből, Fejezetek a kelet-európai népek vagy a román nép tör-
ténetéből, Legújabbkori egyetemes történet, Az antik filozófia tör-
ténete Aristotelesig, Görög auctorolvasás. 
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Gyakorlati jegy: Tudományos szocializmus, Egyetemes vagy magyar törté-
neti szeminárium, Horatius ódái, Horatius levelei, Latin filológiai 
szeminárium, Nyugati nyelv. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
*** A jelzett előadásokból egynek felvétele kötelező. 

V. évfolyam, 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig, az V. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 
Modern burzsoá történetírói irányzatok. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig, az 

egyetemes történeti szemináriumban. 
Előadó:- Dr. MÉREI GYÚLA egyetemi tanár. 

Latin szerzők fordításának stílusproblémái. Heti 2 óra. Később meghatáro-
zandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 
Kollokvium: Fejlődés és neveléslélektan. 
Gyakorlati jegy: Iskolai gyakorlat. 

TÖRTÉNELEM—NÉMET SZAK 

II. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 3 óra. Kedd de. 10—12-ig és kéthetenként hétfő 
de. 8—10-ig a II. sz. tanteremben. 

Előadó: MUHI LÁSZLÖ tanársegéd. 
Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Pén-

tek déli 12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. DURO LAJOS docens. 

Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 
Magyar történet a XIV—XVI. században. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a 

VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. WITTMAN TIBOR egyetemi tanár. 

A nyugat-európai feudalizmus a XIV—XV. században. Heti 2 óra. Csütörtök 
de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: ugyanaz a tanár. 
Oroszország és szomszédai a XVI—XVII. században. *** Heti 2 óra. Később 

meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Magyar történeti szeminárium.* Heti 2 óra. 
A) csoportnak (XIII—XIV. századi magyar történeti források). Kedd 

du. 3—5-ig a magyar történeti szemináriumban. 
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Vezető: SONKOLYNÉ KISS ERZSEBET tanársegéd. 
B) csoportnak (XVI—XVII. századi magyar történeti források). 

Kedd .du. 3—5-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 
Vezető: PAPP KÁROLY adjunktus. 

Szemináriumi gyakorlatok a nyugat-európai középkor történetéből.* Heti 2 
óra. Péntek du. 3—5-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

Vezető: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus. 

Német leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig a német szeminári7 
umban. 

Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Goethe és kora. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a német szemináriumban. 
Előadó: Dr. HALÁSZ ELÖD egyetemi tanár. 

Németország története. Heti 1 óra. Szerda du. 3—4-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. PÖSA PÉTER docens. 

Német nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Szerda du. 4—5-ig a VI. sz. tan-
teremben. 

Vezető: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Német irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a német 
szemináriumban. 

Vezető: Dr. PÖSA PÉTER docens. 

Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Később meghatározandó idő-
ben és helyen. 

Vezető: a kinevezendő német lektor. 
Latin nyelv. Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó. 
Orosz nyelv. Heti 2 óra. Kedd du. 5—7-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 
Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 
Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Magyar történet a XIV—XVI. 

században, A nyugat-európai feudalizmus a XIV—XV. században, 
Oroszország és szomszédai a XVI—XVII. században,*** Goethe és 
kora, Orosz nyelv. 

f 
Gyakorlati jegy: Magyar vagy egyetemes történeti szeminárium, Német nyelv-

tani gyakorlatok, Német nyelv és stílusgyakorlatok, Német iro-
dalmi szeminárium,** Latin nyelv. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelezd. 
** A II. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 
*** IV. félévi kötelező tárgy, az előadó külföldi útja miatt előrehozva. 
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III. évfolyam 

' Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a VII. ianteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

A történetírás története. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 
Osztályharcok 1848—49-ben. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig, ugyanott. 

Előadó: ugyanaz a tanár. 
Fejezetek az újkori egyetemes történelem köréből. Heti 2 óra. Kedd de. 10— 

12-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: SZÉKELY LAJOS tanszékvezető docens. 

Magyar történeti szeminárium* Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a magyar 
történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 
Üjkori egyetemes történeti szeminárium* Heti 2 óra. (Kéthetenként 4 órá-

ban tartva.) Hétfő de. 10—2-ig az egyetemes történeti szeminá-
riumban. 

Vezető: Dr. GULYÁNÉ dr. SOÓS KATALIN adjunktus. 
Bevezetés a germanisztikába. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig a magyar tör-

téneti szemináriumban. 
Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 

A német irodalom a kezdetektől a XVII. század végéig. Heti 2 óra. Péntek 
de. 8—10-ig a német szemináriumban. 

Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 
Német nyelvészeti szeminárium. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a német sze-

mináriumban. 
Vezető: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 

Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Később meghatározandó idő-
ben és helyen. 

Vezető: a kinevezendő német lektor. 
Kollokvium: Filozófiatörténet, Pedagógia, A történetírás története, Osztály-

harcok 1848—49-ben, Fejezetek az újkori egyetemes történelem 
köréből, Bevezetés a germanisztikába, A német irodalom a kez-
detektől a XVII. sz. végéig. 

Gyakorlati jegy: Magyar vagy egyetemes történeti szeminárium, Német nyel-
vészeti szeminárium,** Német nyelv és stílusgyakorlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 
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ÍV. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
A marxista valláskritika fő kérdései. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tártva.) Péntek de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a III. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: Dr. RACZ JÁNOS adjunktus. 
Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a VI. 

sz. tanteremben. 
Előadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 

A történetírás története. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a VII. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 
Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer történetéből. Heti 2 óra. Kedd 

de. 10—12-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. SERFŐZŐ LAJOS adjunktus. 

Legújabbkori egyetemes történet. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig az V. sz. 
tanteremben. 

Előadó: NAGY LÁSZLÓ és VASS ISTVÁN adjunktus. 
Fejezetek a kelet-európai népek történetéből.*** Heti 2 óra. Péntek déli 12— 

2-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: ARATÓ ENDRE meghívott előadó. 

Fejezetek a román nép új- és legújabbkori történetéből.*** Heti 2 óra. Hétfő 
de. 11—l-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. GULYA KÁROLY adjunktus. 
A történelemtanítás módszertana. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a III. sz. 

tanteremben. 
Előadó: MEDZIBRODSZKI ENDRE adjunktus. 

Az ellenforradalom hatalomra jutása, berendezkedése és megszilárdulása.* 
(Szeminárium.) Heti 2 óra. (Kéthetenként 4 órában tartva.) Pén-
tek du. 3—7-ig a magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS adjunktus. 
Legújabbkori egyetemes történeti szeminárium* Heti 2 óra. Péntek du. 5— 

7-ig a II. sz. tanteremben. 
Vezető: VASS ISTVÁN adjunktus. 
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A német nyelv története. Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig a német szeminárium-
ban. 

Előadó: RÁCZ MIKLÖS adjunktus. • 

A német irodalom a XIX. század közepétől napjainkig. I. Heti 2 óra. Szerda 
déli 12—2-ig a VI. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. HALÁSZ ELÖD egyetemi tanár. 

A német nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 
2 órában megtartva.) Csütörtök du. 3—5-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: RÁCZ MIKLÖS adjunktus. 
Német irodalomtörténeti szeminárium. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a 

német szemináriumban. 
Vezető: Dr. HALÁSZ ELÖD egyetemi tanár. 

Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Vezető: a kinevezendő német lektor. 

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, A marxista vallás-
kritika fő kérdései, Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer 
történetéből, Fejezetek a kelet-európai népek vagy a román nép 
történetéből, Legújabbkori egyetemes történet, A német nyelv tör-
ténete, A német irodalom története a XIX. század közepétől nap-
jainkig. 

Gyakorlati jegy: Tudományos szocializmus, Egyetemes vagy magyar történeti 
szeminárium, Német irodalomtörténeti szeminárium, Német nyelv 
és stílusgyakorlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
*** A jelzett előadásokból egynek felvétele kötelező. 

V. évfolyam 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig az V. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 
Modem burzsoá történetírói irányzatok. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig az 

egyetemes történeti szemináriumban. 
Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 

A mai német kultúra kérdései. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Előadó: a kinevezendő német lektor. 
Német stílusgyakorlatok. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a VI. sz. tanterem-

ben. 
Vezető: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Kollokvium: Fejlődés és neveléslélektan. 
Gyakorlati jegy: Iskolai gyakorlatok, Német stílusgyakorlatok. 
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TÖRTÉNELEM—FRANCIA SZAK 

I. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 4 óra. Kedd de. 10—12-ig és péntek de. 10—12-ig 
a III. sz. tanteremben. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA tanársegéd. 
Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10-—12-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 1 óra. Péntek de. 8—9-ig az I. sz. t a n -

teremben. 
Előadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Magyar történet a XI. századig. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig az V. sz. tan-
teremben. 

Előadó: SONKOLYNÉ KISS ERZSÉBET tanársegéd. 
A görög történet fő problémái. Heti 2 óra. Hétfő déli 12—2-ig az V. sz. tan-

teremben. 
Előadó: Dr. HAHN ISTVÁN tanszékvezető docens. 

Bevezetés az őstörténetbe. Heti 1 óra. Szombat de. 11—12-ig a VII. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. LEHEL ISTVÁN acljunktus. 

XI—XIII. századi magyar történeti források. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig 
a magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: KULCSÁR PÉTER, meghívott előadó. 

Ökori történeti szeminárium. (Rabszolgaság az Ökori Kelet és Görögország 
államaiban.) Heti 2 óra. Csütörtök du. 3—5-ig a magyar történeti 
szemináriumban. 

Vezető: CZUTH BÉLA tanársegéd. 

A francia klasszikus dráma. Heti 2 óra. Péntek du. .3—5-ig a VI. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. MUCSI JÖZSEF adjunktus. 

Francia leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a francia szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

A francia nép története. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig a francia sze-
mináriumban. 

Előadó: ugyanaz a tanár. 

Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Péntek du. 5—6-ig a VI, 
sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. MUCSI JÓZSEF adjunktus. 

Francia nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök du. 1—2-ig a francia 
szemináriumban. 

Vezető: Dr. BAKOS FERENC docens. 
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Francia nyelv• és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Kedd du. 3—5-ig és szerda 
du. 5—7-ig a francia szemináriumban! 

Vezető: Dr. GYURKOVICS ÁRPÁD meghívott előadó. 

Latin nyelv. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a II. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető nyelvtanár. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig a II. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÖ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Bevezetés a nyelvtudományba, 
Magyar történet a XI. századig, A görög történet fő problémái, 
A francia klasszikus dráma. 

Gyakorlati jegy: XI—XIII. századi magyar történeti források, Ókori törté-
neti szeminárium, Francia nyelvtani gyakorlatok, Francia nyelv és 
stílusgyakorlatok, Francia irodalomtörténeti szeminárium,* Latin 
nyelv, Orosz nyelv. 

* Az I. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 
* 

III. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

A történetírás története. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a VII. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 

Osztályharcok 1848—49-ben. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-dg, ugyanott. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Fejezetek az újkori egyetemes történelem köréből. Heti 2 óra. Kedd. de. 10— 
12-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: SZÉKELY LAJOS tanszékvezető docens. 
I ' 

Magyar történeti szeminárium.* Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a ma-
gyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 

Xjjkori egyetemes történeti szeminárium.* Heti 2 óra. (Kéthetenként 4 órában 
tartva.) Hétfő de. 10—2-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. GULYÁNÉ dr. SOŐS KATALIN adjunktus. 
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Bevezetés a román nyelvek összehasonlító nyelvtanába. Heti 1 óra. Szerda 
du. 3—4-ig a francia szemináriumban. 

Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 
Anatőle Francé és kora. Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig a VI. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. MADÁCSY LÁSZLÖ docens. 
Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a 

francia szemináriumban. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Hétfő du. 3—5-ig és kedd du. 
1—2-ig a francia' szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
Kollokvium: Filozófiatörténet, Pedagógia, A történetírás története, Osztályhar-

cok 1848—49-ben, Fejezetek áz újkori egyetemes történelem köré-
ből, Bevezetés a román nyelvek összehasonlító nyelvtanába, Anatole 
Francé és kora. 

Gyakorlati jegy: Magyar vagy egyetemes történeti szeminárium, Francia nyelv 
és stílusgyakorlatok, Francia irodalomtörténeti szeminárium.** 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

TÖRTÉNELEM—OLASZ SZAK 
9 

IV. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 órá. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
A marxista valláskritika fő kérdései. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva.) Péntek de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a III. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 
Az ifjúsági szervezetek nevélőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a VI. 

sz. tanteremben. 
Előadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 

A történetírás története. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 
Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer történetéből. Heti 2 óra. Kedd 

de. 10—12-dg az V. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. SERFŐZŐ LAJOS adjunktus. 
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Legújabbkori egyetemes történet. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig az V. sz. 
tanteremben. 

Előadó: NAGY LÁSZLÓ és VASS ISTVÁN adjunktus. 
Fejezetek a kelet-európai népek történetéből.*** Heti 2 óra. Péntek déli 12— 

2-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: ARATÓ ENDRE meghívott előadó. 

Fejezetek a román nép új és legújabbkori történetéből.*** Heti 2 óra. Hétfő 
de. 11—l-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. GULYA KÁROLY adjunktus. 
A történelemtanítás módszertana. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a III. sz. tan-

teremben. 
Előadó: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus. 

Az ellenforradalom hatalomrajutása, berendezkedése és megszilárdulása.* (Sze-
minárium.) Heti 2 óra. (Kéthetenként 4 órában tartva.) Péntek du. 
3—7-ig a magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS adjunktus. 
Legújabbkori egyetemes történeti szeminárium* Heti 2 óra. Péntek du. 5— 

7-ig a II. sz. tanteremben. 
Vezető: VASS ISTVÁN adjunktus. 

A középkor olasz irodalma. Heti óra. Csütörtök de. 10—12-ig az olasz sze-
mináriumban. 

Előadó: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 
Olasz nyelvtörténet. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 
Az olasz nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. Később megha-

tározandó időben és helyen. 
Előadó: GÖMÖRNÉ dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Olasz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig az 
olasz szemináriumban. 

Vezető: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 

Régi olasz szövegek olvasása. (Szeminárium.) Heti 1 óra. Kedd du. 3—4-ig 
az olasz szemináriumban. 

Vezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Szerda du. 3—5-ig és csütörtök 
déli 1—2-ig az olasz szemináriumban. 

Vezető: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET tanársegéd. 

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, A marxista valláskri-
tika fő kérdései, Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer tör-
ténetéből, Fejezetek a kelet-európai népek vagy a román népek 
történetéből, Legújabbkori egyetemes történet, A középkor olasz 
irodalma, Olasz nyelvtörténet. 
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Gyakorlati jegy: Tudományos szocializmus, Egyetemes vagy magyar történeti 
szeminárium, Olasz irodalomtörténeti szeminárium, Régi olasz szö-
vegek olvasása, Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
*** A jelzett előadásokból egynek felvétele kötelező. 

V. évfolyam 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig az V. sz. tanterem-
ben. ,, * 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 
Modern burzsoá történetírói irányzatok. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig az 

egyetemes történeti szemináriumban. 
Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 

Olasz stílusgyakorlatok. Heti 1 óra. Hétfő du. 5—6-ig az olasz szemináriumban. 
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Kollokvium: Fejlődés és neveléslélektan. 
Gyakorlati jegy: Iskolai gyakorlatok, Olasz stílusgyakorlatok. 

TÖRTÉNELEM—OROSZ SZAK 

I. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 4 óra. Kedd de. 10—12-ig és péntek de. 10—12-ig 
a III. sz. tanteremben. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÖZA tanársegéd. 
Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 1 óra. Péntek de. 8—9-ig az I. sz. t an-

teremben. 
Előadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Magyar történet a XI. századig. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig az V. sz. t an-
teremben. 

Előadó: SONKOLYNÉ KISS ERZSÉBET tanársegéd. 
A görög történet fő problémái. Heti 2 óra. Hétfő déli 12—2-ig az V. sz. t an-

teremben. 
Előadó: Dr. HAHN ISTVÁN tanszékvezető docens. 

Bevezetés az őstörténetbe. Heti 1 óra. Szombat de. 11—12-ig a VII. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. LEHEL ISTVÁN adjunktus. 
XI—XIII. századi magyar történeti források. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a 

magyar történeti szemináriumban. 
Vezető: KULCSÁR PÉTER meghívott előadó. 

Őkori történeti szeminárium. (Rabszolgaság az ókori kelet és Görögország 
államaiban.) Heti 2 óra. Csütörtök du. 3—5-ig a magyar történeti 
szemináriumban. 

Vezető: CZUTH BÉLA tanársegéd. 
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Szláv népek és nyelvek. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig a VIII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: SONKOLY PÁL tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Kedd du. 5—7-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Előadó: BÁLINT ISTVÁN tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva.) Hétfő du. 5—7-ig a VIII. sz. tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 4 óra. Csütörtök de. 10—12-ig és 
péntek déli 12—2-ig a II. sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA nyelvtanár. 
Latin auctorolvasás. (Latinból érettségizetteknek.) Heti 1 óra. Szerda du. 5— 

6-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó. 

Latin nyelv kezdőknek. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra. Csü-
törtök de. 8—10-ig a II. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető nyelvtanár. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÖ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Német nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 

Olasz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: GÖMÖRNÉ dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Bevezetés a nyelvtudományba, Ma-
gyar történet a XI. századig, A görög történet fő problémái, Szláv 
népek és nyelvek, Orosz irodalomtörténet. 

Gyakorlati jegy: XI—XIII. századi magyar történeti .források, Ökori történeti 
szeminárium, Orosz irodalomtörténeti szeminárium, Orosz nyelv 
és beszédgyakorlatok, Latin nyelv, Nyugati nyelv. 

II. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 3 óra. Kedd de. 10—12-ig és kéthetenként hétfő 
de. 8—10-ig a II. sz. tanteremben. 

Előadó: MUHI K. LÁSZLÓ tanársegéd. 
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Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Pén-
tek déli 12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 
Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Vezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

Magyar történet a XIV—XVI. században. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. WITTMAN TIBOR egyetemi tanár. 
A nyugateurópai feudalizmus a XIV—XV. században. Heti 2 óra. Csütörtök 

de. 8—10-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Oroszország és szomszédai a XVI—XVII. században. Heti 2 óra. Később megha-
tározandó időben és helyen. 

Előadó: Ugyanaz a tanár. 
Magyar történeti szeminárium.* Heti 2 óra. 

A) csoportnak (XIII—XIV. századi magyar történeti források.) kedd 
du. 3—5-ig a magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: SONKOLYNÉ KISS ERZSÉBET tanársegéd. 
B) csoportnak (XVI—XVII. századi magyar történeti források.) 

kedd du. 3—5-ig az egyetemi történeti szemináriumban. 
Vezető: PAPP KÁROLY adjunktus. 

Szemináriumi gyakorlat a nyugat-európai középkor történetéből.* Heti 2 óra. 
Péntek du. 3—5-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

Vezető: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus. 
Az orosz nép története. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig a II. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA nyelvtanár. 
Orosz történeti nyelvtan. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és he-

lyen. 
Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Péntek de. 10—12-ig a II. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva.) Csütörtök du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 4 óra. Kedd du. 5—7-ig és szerda 
de. 8—10-ig a II. sz. tanteremben. 

Vezető: SONKOLY PÁL tanársegéd. 
Latin nyelv. Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó. 
Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 
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SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Néniét nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 

Olasz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: GÖMÖRNÉ dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Magyar történet a XIV—XVI. 
században, A nyugat-európai feudalizmus a XIV—XV. században, 
Oroszország és szomszédai a XVI—XVII. században, ** Az orosz nép 
története, Orosz irodalomtörténet, Orosz történeti nyelvtan. 

Gyakorlati jegy: Magyar vagy egyetemes történeti szeminárium, Orosz iroda-
lomtörténeti szeminárium, Orosz nyelv és beszédgyakorlatok, Latin 
nyelv, Nyugati nyelv. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** IV. félévi kötelező tárgy, az előadó külföldi útja miatt előrehozva. 

III. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

A történetírás története. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 
Osztályharcok 1848—49-ben. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig ugyanott, 

Előadó: ugyanaz a tanár. 
Fejezetek az újkori egyetemes történélem köréből. Heti 2 óra. Kedd de. 10— 

12-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: SZÉKELY LAJOS tanszékvezető docens. 

Magyar történeti szeminárium* Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a magyar 
történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 
é 

Újkori egyetemes történeti szeminárium.* Heti 2 óra. (Kéthetenként 4 órában 
tartva.) Hétfő de. 10—2-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. GULYÁNÉ dr. SOÓS KATALIN adjunktus. 



Mai orosz nyelv. I. Heti 2 óra. Szombat de. 11—l-ig a VIII. sz. tanteremben. 
Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Péntek déli 12—2-ig a VIII. sz. tante-
remben. 

Előadó: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz nyelvészeti szeminárium.** Heti 2 óra. Csütörtök du. 3—5-ig a VIII. sz. 
tanteremben. 

Vezető: JUHÁSZ JÓZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz irodalomtörténeti szeminárium.** Heti 2 óra. Péntek du. 5—7-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 3 óra. Hétfő de. 8—10-ig és péntek 
de. 10—11-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Vezető: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Kollokvium: Filozófiatörténet, Pedagógia, A történetírás története, Osztály-
harcok 1848—49-ben, Fejezetek az újkori egyetemes történelem 
köréből, Mai orosz nyelv, Orosz irodalomtörténet, Az orosz nép 
története.*** 

Gyakorlati jegy: Magyar vagy egyetemes történeti szeminárium, Orosz nyel-
vészeti vagy orosz irodalomtörténeti szeminárium,. Orosz nyelv és 
beszédgyakorlatok. 

• A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. »» 
*** A II. évről dékáni engedéllyel elhalasztott kollokvium. 

IV. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

A marxista válláskritika fő kérdései. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tart-
va.) Péntek de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: ugyanaz a tanár. 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a III. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 

Az ifjúsági szervezetek nevelömunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a VI. 
sz. tanteremben. 

Előadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 
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A történetírás története. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a VII. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 

Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer történetéből. Heti 2 óra. Kedd 
de. 10—12-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. SERFŐZŐ LAJOS adjunktus. 

Legújabbkori egyetemes történet. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig az V. sz. tan-
teremben. 

Előadó: NAGY LÁSZLÓ és VASS ISTVÁN adjunktus. 

Fejezetek a kelet-európai népek történetéből.*** Heti 2 óra. Péntek déli 12— 
2-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó*: ARATÖ ENDRE meghívott előadó. 

Fejezetek a román nép új- és legújabbkori történetéből.*** Heti 2 óra. Hétfő 
de. 11—l-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. GULYA KÁROLY adjunktus. 

A történelemtanítás módszertana. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a III. sz. 
tanteremben. 

Előadó: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus. 

Az ellenforradalom hatálomrajutása, berendezkedése és megszilárdulása.* 
(Szeminárium.) Heti 2 óra. (Kéthetenként 4 órában tartva.) Péntek 
du. 3—7-ig a magyar történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS adjunktus. 

Legújabbkori egyetemes történeti szeminárium* Heti 2 óra. Péntek du. 5— 
7-ig a II. sz. tanteremben. 

Vezető: VASS ISTVÁN adjunktus. 

Mai orosz nyelv. II. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a VIII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: JUHÁSZ JÓZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz-szovjet irodalomtörténet. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Előadó: később megbízandó tanár. 

Orosz nyelvészeti szeminárium.** Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: JUHÁSZ JÓZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz irodalomtörténeti szeminárium.** Heti 2 óra. Péntek du. 3—5-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 
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Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig az V. sz. 
tanteremben. 

Vezető: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA nyelvtanár. 
Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, A marxista valláskri-

tika fő kérdései, Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer 
történetéből, Fejezetek a kelet-európai vagy a román nép törté-
netéből, Legújabbkori egyetemes történet, Mai orosz nyelv, Orosz-
szovjet irodalomtörténet. 

Gyakorlati jegy: Tudományos szocializmus, Egyetemes vagy magyar történeti 
szeminárium, Orosz nyelvészeti vagy orosz irodalomtörténeti sr*-
minárium, Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
*** A jelzett előadásokból egynek felvétele kötelező. 

LATIN—NÉMET SZAK 

III. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÖ ISTVÁN tanársegéd. 
A latin nyelv történeté. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a latin szemi-

náriumban. 
Előadó: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

A római irodalom aranykora. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 
Tacitus részletek (auctorolvasás). Heti 1 óra. Szerda du. 6—7-ig a latin sze-

mináriumban. 
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

Horatius ódái (auctorolvasás). Heti 1 óra. Hétfő du. 6—7-ig a latin szeminá-
riumban. 

Előadó: Dr. SZŐTS JENŐ adjunktus. 
Horatius levelei (auctorolvasás). Heti 1 óra. Kedd du. 5—6-ig a latin szemi-

náriumban. 
Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

latin stílusgyakorlatok Heti 1 óra. Kedd. du. 6—7-ig a latin szeminárium-
ban. 

Vezető: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 
Görög szövegolvasás. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig. a VII. sz. tanteremben-

Előadó: Dr. VISY JŐZSEF tanársegéd. 
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Latin filológiai szeminárium. Heti 1 óra. Péntek du. 3—4-ig a latin szemi-
náriumban. 

Vezető: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

Bevezetés a germanisztikába. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig a magyar törté-
neti szemináriumban. 

Előadó: RÁCZ MIKLŐS adjunktus. 

A német irodalom a kezdetektől a XVII. század végéig. Heti 2 óra. Péntek de. 
8—10-ig a német szemináriumban. 

Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Német nyelvészeti szeminárium. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a német szemi-
náriumban. 

Vezető: RÁCZ MIKLŐS adjunktus. 

Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Később meghatározandó idő-
ben és helyen. v 

Vezető: a kinevezendő német lektor. 

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, Á latin nyelv 
története, Bevezetés a germanisztikába, A német irodalom a kez-
detektől a XVII. század végéig. 

Gyakorlati jegy: Tacitus részletek Horatius ódái; Horatius levelei, Latin stí-
lusgyakorlatok, Latin filológiai szeminárium,** Görög szövegolva-
sás, Német nyelvészeti szeminárium,** Német nyelv és stílusgya-
korlatok. 

** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

LATIN—FRANCIA SZAK 

ÍV. évfolyam 
i 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a VII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 

Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a VII. 
sz. tanteremben. 

Előadó: később megbízandó tanár. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: később megbízandó tanár. 
A római irodalom aranykora. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a latin szemi-

náriumban. 
Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Az antik filozófia története Aristotelesig. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a la-
tin szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 
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Horatius ódái (auctorolvasás). Heti 1 óra. Hétfő du. 6—7-ig a latin szeminá-
riumban. 

Előadó: Dr. SZŐTS JENŐ adjunktus. 

Horatius levelei (auctorolvasás). Heti 1 óra. Kedd du. 5—6-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Görög auctorolvasás. Heti 1 óra. Később meghatározahdó időben és helyen. 
Előadó: Dr. VISY JŐZSEF tanársegéd. 

Latin szakdidaktika, Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó. 

Latin filológiai szeminárium. Heti 1 óra. Hétfő du. 5—6-ig a latin szeminá-
riumban. 

Vezető: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Anatole Francé és kora. Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. MÁDÁCSY LÁSZLŐ docens. 

Francia nyelvtörténet. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

A francia nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. Péntek du. 4— 
5-ig a francia szemináriumban. 

Előadó: Dr. GYURKOVICS ÁRPÁD meghívott előadó. 

Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a 
francia szemináriumban. 

Vezető: Dr. MADÁCSY LÁSZLŐ docens. 

Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Hétfő du. 3—5-ig és kedd du. 
1—2-ig a francia szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 

Kollokvium: Tudományos szocializmus, Az antik filozófia története Aristote-
lesig, Görög auctorolvasás, Anatole Francé és kora, Francia nyelv-
történét. 

Gyakorlati jegy: Horatius ódái, Horatius levelei, Latin filológiai szeminárium, 
Francia irodalomtörténeti szeminárium, Francia nyelv és stílusgya-
korlatok. 

LATIN—OROSZ SZAK 

II. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

» 

Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
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Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Pén-
tek déli 12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 

Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Vezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

Latin nyelvtan és stílusgyakorlatok: az igenevek szerkezete. Heti 2 óra. Szerda 
déli 12—2-ig a latin szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

Az ókori görög irodalom áttekintése. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a latin 
szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

A római principatus története. Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig az egyetemi tör-
téneti szemináriumban. 

Előadó: Dr. HAHN ISTVÁN tanszékvezető docens. 

Catullus-részletek (auctorolvasás). Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig a latin 
szemináriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Sállustius, De coniuratione Catilinae (auctorolvasás). Heti 1 óra. Szerda du. 
5—6-ig a latin szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZŐTS JENŐ adjunktus. 
i» 

Szemelvények Cicero beszédeiből. Heti 1 óra. Kedd du. 12—2-ig a latin sze-
mináriumban. 

Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 
Görög nyelv haladóknak. Heti 1 óra. Szerda du. 6—7-ig a VII. sz. tanterem-

ben. 
Előadó: Dr. VISY JÓZSEF tanársegéd. 

Az orosz nép története. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig a II. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA nyelvtanár. 

Orosz történeti nyelvtan. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és he-
lyen. 

Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. • 
Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Péntek de. 10—12-ig a II. sz. tanteremben. 

Előadó: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva.) Csütörtök du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 4 óra. Kedd du. 5—7-ig és szerda' 
de. 8—10-ig a II. sz. tanteremben. 

Vezető: SONKOLY PÁL tanársegéd. 
Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 
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SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. MATZKŐ LÁSZLÓ nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Német nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 

Olasz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: GÖMÖRNÉ dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Kollokvium: Filozófiatörténet, Logika, Latin nyelvtan és stílusgyakorlatok: 
az igeneves szerkezetek, Az ókori görög irodalom áttekintése, Az 
orosz nép története, Orosz irodalomtörténet, Orosz történeti nyelv-
tan. 

Gyakorlati jegy: Catullus-rószletek (auctorolvasás), Sallustius, De coniura-
tione Catilinae (auctorolvasás), Szemelvények Cicero beszédeiből, 
Görög nyelv, haladóknak, Orosz irodalomtörténeti szeminárium, 
Orosz nyelv és beszédgyakorlatok, Nyugati nyelv. 

III. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időbén és helyen. 

Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 
A latin nyelv története. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a latin szemi-

náriumban. 
Előadó: Dr. SZŐTS JENŐ adjunktus. 

A római irodalom aranykora. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 
Tacitus-részletek (auctorolvasás) Heti 1 óra. Szerda du. 6—7-ig a latin sze-

mináriumban. 
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

Horatius levelei (auctorolvasás). Heti 1 óra. Kedd 5—6-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Horatius ódái (auctorolvasás). Heti 1 óra. Hétfő du. 6—7-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. SZŐTS JENŐ adjunktus. 
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Latin stílusgyakorlatok. Heti 1 óra. Kedd du. 6—7-ig a latin szemináriumban. 
Vezető: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 

Görög szövegolvasás. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. VISY JÖZSEF tanársegéd. 

Latin filológiai szeminárium. Heti 1 óra. Péntek du. 3—4-ig a latin szemi-
náriumban. 

Vezető: Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus. 
Mai orosz nyelv. I. Heti 2 óra. Szombat de. 11—l-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Péntek déli 12—2-ig a VIII. sz. tanterem-

ben. 
Előadó: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz nyelvészeti szeminárium* Heti 2 óra. Csütörtök du. 3—5-ig a VIII. sz. 
tanteremben. 

Vezető: JUHÁSZ JÖZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz irodalomtörténeti szeminárium* Heti 2 óra. Péntek du. 5—7-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti ' 3 óra. Hétfő de. 8—10-ig és péntek 
de. 10—11-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Vezető: PETE ISTVÁN tanársegéd. 
qirm -

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, A latin nyelv 
története, Mai orosz nyelv, Orosz irodalomtörténet, Az orosz nép 
története.*** 

Gyakorlati jegy: Tacitus részletek, Horatius ódái, Horatius levelei, Latin stí-
lusgyakorlatok, Latin filológiai szeminárium,** Görög szövegolva-
sás, Orosz nyelvészeti vagy orosz irodalomtörténeti szeminárium, 
Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A III. évfolyamon az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 
*** A II. évről dékáni engedéllyel elhalasztott kollokvium. 

IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a VII. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 

Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a VII. 
sz. tanteremben. 

Előadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 
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A római irodalom aranykora. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a latin szeminá-
riumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Az antik filozófia története Aristotelesig. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a la-
tin szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

Horatius ódái (auctorolyasás). Heti 1 óra. Hétfő du. 6—7-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. SZŐTS JENŐ adjunktus. 

Horatius levelei (auctorolvasás). Heti 1 óra. Kedd du. 5—6-ig a latin szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Görög auctorolvasás. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó. 

Latin filológiai szeminárium. Heti 1 óra. Hétfő du. 5—6-ig a latin szeminá-
riumban. 

Vezető: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Mai orosz nyelv. II. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a VIII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: JUHÁSZ JÓZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz-szovjet irodalomtörténet. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Előadó: később megbízandó előadó. 

Orosz nyelvészeti szeminárium.* Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: JUHÁSZ JŐZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz irodalomtörténeti szeminárium* Heti 2 óra. Péntek du. 3—5-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a II. sz. 
tanteremben. 

Vezető: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONÁ nyelvtanár. 

Kollokvium: Tudományos szocializmus, Az antik filozófia története Aristote-
lesig, Görög auctorolvasás, Mai orosz nyelv, Orosz-szovjet iroda-
lomtörténet. 

F-
Gyakorlati jegy: Horatius ódái, Horatius levelei, Latin filológiai szeminárium, 

Orosz nyelvészeti vagy orosz irodalomtörténeti szeminárium, Orosz 
nyelv és beszédgyakorlat. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
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NÉMET—FRANCIA SZAK 

I. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a III. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RŐZA és MUHI K. LÁSZLÓ tanársegéd. 
Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 1 óra. Péntek de. 8—9-ig az I. sz. tan-

teremben. 
Előadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Német leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig a német szenűnári-
. umban. 

Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 
A német felvilágosodás irodalma. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig a német sze-

mináriumban. 
Előadó: Dr. PÓSA PÉTER docens. 

Németország története. Heti 1 óra.- Szerda du. 3—4-ig a VI. sz. tantéremben. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Német nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök du. 3—4-ig a német sze-
mináriumban. 

Vezető: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 
Német irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Szerda dú. 4—5-ig a né-

met szemináriumban. . 
Vezető: Dr. PÖSA PÉTER docens. 

Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Vezető: a kinevezendő német lektor. 
A francia klasszikus dráma. Heti 2 óra. Péntek du. 3—5-ig a VI. sz. tan-

teremben. 
Előadó: Dr. MUCSI JÖZSEF adjunktus. 

Francia leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a francia szemi-
náriumban. 

Vezető: Dr. BAKOS FERENC docens. 
A francia nép története. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig a francia szemi-

náriumban. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Péntek du. 5—6-ig a VI. 
sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. MUCSI JÖZSEF adjunktus. 

Francia nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök du. 1—2-ig a francia 
szemináriumban. 

Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 
V 
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Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Kedd du. 3—5-ig és szerda 
du. 5—7-ig a francia szemináriumban. 

Vezető: Dr. GYURKOVICS ÁRPÁD meghívott előadó. 
Latin nyelv. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra. Később meghatá-

rozandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig a II. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÖ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Bevezetés a nyelvtudományba, 
A német felvilágosodás irodalma, A francia klasszikus dráma. 

Gyakorlati jegy: Német nyelvtani gyakorlatok, Német nyelv és stílusgyakor-
latok, Német irodalomtörténeti szeminárium,* Francia nyelvtani 
gyakorlatok, Francia nyelv és stílusgyakorlatok, Francia irodalom-
történeti szeminárium,* Latin nyelv, Orosz nyelv. 

* Az I. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezfti. 

II. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Pén-
tek déli 12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 
Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Vezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

Német leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig a német szeminári-
umban. 

Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 
Goethe és kora. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a német szemináriumban. 

Előadó: Dr. HALÁSZ ELŐD egyetemi tanár. 
Németország története. Heti 1 óra. Szerda du. 3—4-ig a VI. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. PŐSA PÉTER docens. 
Német nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Szerda du. 4—5-ig a VI. sz. tan-

teremben. 
Vezető: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Német irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a né-
met szemináriumbán. 

'Vezető: Dr. PŐSA PÉTER docens. 
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Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Később meghatározandó idő-
ben és helyen. 

Vezető: a kinevezendő német lektor. 
A francia klasszikus dráma. Heti 2 óra. Péntek du. 3—5-ig a VI. sz. tan-

teremben. 
Előadó: Dr. MUCSI JÓZSEF adjunktus. 

Francia, leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a francia szeminárium-
ban. 

Előadó: ugyanaz a tanár. 
Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Péntek du. 4—5-:ig a VI. 

sz. tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Kedd de. 10—12-ig és csütör-
tök de. 8^-10-ig a francia szemináriumban. 

Vezető: Ugyanaz a tanár. 
Latin nyelv. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra'. Később meghatá-

rozandó időben és helyen. 
ÉlőacTó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. . 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Kedd du. 5—7-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium: Filozófiatörténet, Logika, Goethe és kora, A francia klasszikus 
dráma, Francia leíró nyelvtan, Orosz nyelv. 

Gyakorlati jegy: Német nyelvtani gyakorlatok, Német .stílusgyakorlatok, Né̂ -
met irodalomtörténeti szeminárium,* Francia" nyelvtani gyakorla-
tok, Francia nyelv és stílusgyakorlatok, Francia irodalomtörténeti 
szeminárium,* Latin nyelv. 

* A II. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a VII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 
Az ifjúsági szervezetek neveíőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a VII. 

sz. tanteremben. 
Élőadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 

A német nyelv története. Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig a német szeminári-
umban. 

Előadó: RÁCZ MIKLÓS-adjunktus. 
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A német irodalom a XIX. század közepétől napjainkig. I. Heti 2 óra. Szerda 
déli 12—2-ig a VI. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. HALASZ ELÖD egyetemi tanár. 
A német nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 

órában tartva.) Csütörtök du. 3—5-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 

Német irodalomtörténeti szeminárium. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a 
német szemináriumban. 

Vezető: Dr. HALASZ ELÖD egyetemi tanár. 
Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Később meghatározandó idő-

ben és helyen. 
Vezető: a kinevezendő német lektor. 

Anatole Francé és kora. Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. MADÁCSY LÁSZLÓ docens. 

Francia nyelvtörténet. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

A francia nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. Péntek du. 
5-ig a francia szemináriumban. 

Előadó: Dr. GYURKOVICS ÁRPÁD meghívott előadó. 
Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a 

francia szemináriumban. > 
Vezető: Dr. MADÁCSY LÁSZLÖ docens. 

Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Hétfő du. 3—5-ig és kedd du. 
1—2-ig a francia szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
Kollokvium: Tudományos szocializmus. A német nyelv története, A német 

irodalom a XIX. század közepétől napjainkig, Anatole Francé és 
kora, Francia nyelvtörténet. 

Gyakorlati jegy: Német irodalomtörténeti szeminárium, Német nyelv és stí-
lusgyakorlatok, Francia irodalomtörténeti szeminárium, Francia 
nyelv és stílusgyakorlatok. 

NÉMET—OLASZ SZAK 

III. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 
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Bevezetés a germanisztikába. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig a magyar tör-
téneti szemináriumban. 

Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 
A német irodalom a kezdetektől a XVII. század végéig. Heti, 2 óra. Péntek 

de. 8—10-ig a német szemináriumban. 
Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Német nyelvészeti szeminárium. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a német sze-
mináriumban. 

Vezető: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 
Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Később meghatározandó idő-

ben és helyen. 
Vezető: a kinevezendő német lektor. 

Bevezetés a román nyelvek összehasonlító nyelvtanába. Heti 1 óra. Szerda 
du. 3—4-ig a francia szemináriumban. 

Vezető: Dr. BAKOS FERENC docens. 
A középkor olasz irodalma. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig az olasz sze-

mináriumban. 
Előadó: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 

Olasz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig az 
olasz szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Szerda déli 12—2-ig és csütör-

tök de. 9—10-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 
Vezető: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET tanársegéd. 

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, Bevezetés a 
germanisztikába, A német irodalom a kezdetektől a XVII. század 
végéig, Bevezetés a román nyelvek összehasonlító nyelvtanát», 
A középkor olasz irodalma. 

Gyakorlati jegy: Német nyelvészeti szeminárium,** Német nyelv és stílus-
gyakorlatok, Olasz irodalomtörténeti szeminárium,** Olasz nyelv és 
stílusgyakorlatok. 

** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

V. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KOROM MIHÁLY tanszékvezető docens. 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig az V. sz. tante-
remben. 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 
A mai német kultúra kérdései. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 

és helyen. 
Előadó: a kinevezendő német lektor. 
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Német stílusgyakorlatok. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a III. sz. tanteremben. 
Vezető: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Olasz stílusgyakorlatok. Heti 1 óra. Hétfő du. 5—6-ig az olasz szeminári-
umban. 

Vezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 
Szigorlat. Tudományos szocializmus. 
Kollokvium: Fejlődés ós neveléslélektan. 
Gyakorlati jegy: Iskolai gyakorlat, Német stílusgyakorlatok, Olasz stílusgya-

korlat. 

NÉMET—OROSZ SZAK 

I. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a III. sz. tante-
remben. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÖZA.és MUHI K. LÁSZLÖ tanársegéd. 
Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 1 óra. Péntek de. 8—9-ig az I. sz. tan-

teremben. 
Előadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Német leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig a német szeminári-
riumban. 

Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 
A német felvilágosodás irodalma. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig a német sze-

mináriumban. 
Előadó: Dr. PÖSA PÉTER docens. 

Németország története. Heti 1 óra. Szerda du. 3—4-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Német nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök du. 3—4-ig a német sze-
mináriumban. 

Vezető: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 
Német irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Szerda du. 4—5-ig a né-

met szemináriumbain. 
Vezető: Dr. PÓSA PÉTER docens. 

Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Később meghatározandó idő-
ben és helyen. 

Vezető: a kinevezendő német lektor. 
Szláv népek és nyelvek. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Előadó: SONKOLY PÁL tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Kedd du. 5—7-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Előadó: BÁLINT ISTVÁN tanársegéd. 
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Orosz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 
tartva.) Hétfő du. 5—7-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Vezető: ugyanaz a tanár. ' -
» 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Héti 4 óra. Hétfő déli 12—2-ig és kedd de. 
8—10-ig á II. sz. .tanteremben. 

Vezető: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA nyelvtanár. 
Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: SZABÖ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 
Kollokvium. Politikai gazdaságtan, Logika, A német felvilágosodás irodalma, 

Szláv népek és nyelvek, Orosz irodalomtörténet, Bevezetés a nyelv-
tudományba. 

Gyakorlati jegy: Német nyelvtani gyakorlatok, Német nyelv és stílusgyakor-
latok, Német irodalomtörténeti szeminárium,* Orosz irodalomtörté-
neti szeminárium, Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. 

* Az I. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

II. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Pén-
tek déli 12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 

Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Előadó: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

Német leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig a német szeminárium-
ban. 

Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Goethe és kora. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a német szemináriumban. 
Előadó: Dr. HALÁSZ ELŐD egyetemi tanár. 

Németország története. Heti 1 óra. Szerda du. 3^—4-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. PÖSA PÉTER docens. 

Német nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Szerda du. 4—5-ig a VI. sz. tan-
teremben. 

Vezető: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

Német irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Szerda du. 5—6-ig a német 
szemináriumban. 

Vezető: Dr. PÓSA PÉTER docens. 
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Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Később meghatározandó idő-
ben és helyen. 

Vezető: a kinevezendő német lektor. 
Az orosz nép története. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig a II. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOyA NONA nyelvtanár. 
Orosz történeti nyelvtan. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és he-

lyen. 
Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Péntek de. 10—12-ig a II.' sz. tanterem-
ben. 

Előadó: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 
tartva.) Csütörtök du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 4 óra. Hétfő du. 5—7-ig és kedd du. 
3—5-ig a II. sz. tanteremben. 

Vezető: SONKOLY PÁL tanársegéd. 

Latin nyelv. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra. Később meghatá-
rozandó időben és helyen. 

Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium, Filozófiatörténet, Logika, Goethe és kora, Az orosz nép törté-
nete, Orosz irodalomtörténet, Orosz történeti nyelvtan. 

Gyakorlati jegy: Német nyelvtani gyakorlatok, Német nyelv és stílusgyakor-
latok, Német irodalmi szeminárium,* Orosz irodalomtörténeti. sze-
minárium, Orosz nyelv és beszédgyakorlatok, Latin nyelv. 

* A II. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

III. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

Bevezetés a germanisztikába. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig a-magyar törté-
neti szemináriumban. 

Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 
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A német irodalom a kezdetektől a XVII. szazad vegéig. Heti 2 ora. Péntek 
de. 8—10-ig a német szémináriumban. 

Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 
Német nyelvészeti szeminárium. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a német sze-

mináriumban. 
Vezető: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 

Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Később meghatározandó idő-
ben és helyen. 

Vezető: á kinevezendő német lektor. 
Mai orosz nyelv. I. Heti 2 óra. Szombat de. 11—l-ig a VIII. számú tanterem-

ben. 
Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Péntek déli 12—2-ig a VIII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 
Orosz nyelvészeti szeminárium.* Heti 2 óra. Csütörtök du. 3—5-ig a VIII. sz. 

tanteremben. 
Vezető: JUHÁSZ JÓZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz irodalomtörténeti szeminárium* Heti 2 óra.' Péntek du. 5—7-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 
Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 3 óra. Hétfő de. 8—10-ig és péntek 

de. 10—11-ig a VIII. sz. tanteremben. 
Vezető: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, Bevezetés a 
germanisztikába, A német irodalom a kezdetektől a XVII. század 
végéig, Mai orosz nyelv, Orosz irodalomtörténet, Az orosz nép tör-
ténete.*** 

Gyakorlati jegy: Német nyelvészeti szeminárium,** Német nyelv és stílusgya-
korlatok, Orosz nyelvészeti vagy orosz irodalomtörténeti szemi-
nárium, Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 
*** A II. évről dékáni engedéllyel elhalasztott kollokvium. 

IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a VII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 
Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a VII. 

sz. tanteremben. 
Előadó: később megbízandó tanár. 
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Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen-
Vezető: később megbízandó tanár. 

A német nyelv története. Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig a német szeminári-
umban. 

Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 

A német irodalom a XIX. század közepétől napjainkig. I. Heti 2 óra. Szerda 
déli 12—2-ig a VI. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. HALÁSZ ELÖD egyetemi tanár. 

A német nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 
órában tartva.) Csütörtök du. 3—5-ig az V. sz. tanteremben. 

Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. 

Német irodalomtörténeti szeminárium. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a 
német szemináriumban. 

Vezető: Dr. HALÁSZ ELÖD egyetemi tanár. 

Német nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Később meghatározandó idő-
ben és helyen. 

Vezető: a kinevezendő német lektor. 

Mai orosz nyelv. II. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig .a VIII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: JUHÁSZ JÓZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz-szovjet irodalomtörténet. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Előadó: később megbízandó előadó. 

Orosz nyelvészeti szeminárium* Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a VIII. sz. 
tanterembén. 

Vezető: JUHÁSZ JÓZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz irodalomtörténeti szeminárium* Heti 2 óra. Péntek du. 3—5-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a II. sz. 
tanteremben. 

Vezető: Dr. VARGÁNÉ KISZELJÖVA NONA nyelvtanár. 

Kollokvium: Tudományos szocializmus. A német nyelv története, A német 
irodalom a XIX. század közepétől napjainkig, Mai orosz nyelv, 
Orosz-szovjet irodalomtörténet. 

Gyakorlati jegy: Német irodalomtörténeti szeminárium, Német nyelv és stí-
lusgyakorlatok, Orosz nyelvészeti vagy orosz irodalomtörténeti sze-
minárium, Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
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FRANCIA—OLASZ SZAK 

III. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 
Bevezetés a román nyelvek összehasonlító nyelvtanába. Heti 1 óra. Szerda 

du. 3—4-ig a francia szemináriumban. 
Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

Anatole Francé és kora. Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. MADÁCSY LÁSZLÖ docens. 

Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a 
francia szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Hétfő du. 3—5-ig és kedd du. 

1—2-ig a francia szemináriumban. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

A középkor olasz irodalma. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig az olasz sze-
mináriumban. 

Előadó: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 
Olasz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig az 

olasz szemináriumban. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Szerda déli 12—2-ig és csütör-
tök de. 9—10-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET tanársegéd. 
Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, Bevezetés a 

román nyelvek összehasonlító nyelvtanába, Anatole Francé és kora, 
A középkor olasz irodalma. 

Gyakorlati jegy: Francia nyelv és stílusgyakorlatok, Francia irodalomtörté-
neti szeminárium,** Olasz irodalomtörténeti szeminárium,** Olasz 
nyelv és stílusgyakorlatok. 

** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a VII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: Dr. RÁCZ JÁNOS adjunktus. 

103-



Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Hétfő de. 10—11-ig a VII. 
sz. tanteremben. 

Előadó: később megbízandó tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: később megbízandó tanár. 

Anatole Francé és kora. Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. MADÁCSY LÁSZLÖ docens. , 

Francia nyelvtörténet. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

A francia nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. Péntek du. 4— 
5-ig a francia szemináriumban. 

Előadó: Dr. GYURKOVICS ÁRPÁD meghívott előadó. 

Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a 
francia szemináriumban. 

Vezető: Dr. MADÁCSY LÁSZLÓ docens. 

Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 ára. Hétfő du. 3—5-ig és kedd du. 
1—2-ig a francia szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 

A középkor olasz irodalma. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig az olasz sze-
mináriumban. 

Előadó: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 

Olasz nyelvtörténet. Heti 2 óra. Szerda déli 12—2-ig az V. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Az olasz nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. Később meghatá-
rozandó időben és helyen. 

Előadó: GÖMÖRNÉ dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 

Olasz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig az 
olasz szemináriumban. 

Vezető: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 

Régi olasz szövegek olvasása. Heti 1 óra. Kedd du. 3—4-ig az olasz szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Szerda du. 3—5-ig és csütörtök 
déli 1—2-ig az olasz szemináriumban. 

Vezető: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET tanársegéd. 

Kollokvium: Tudományos szocializmus, Anatole Francé és kora, Francia 
nyelvtörténet, A középkor olasz irodalma', Olasz nyelvtörténet. 

Gyakorlati jegy: Francia irodalomtörténeti szeminárium, Francia nyelv és 
sítlusgyakorlatok, Olasz irodalomtörténeti szeminárium, Régi olasz 
szövegek olvasása, Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. 
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FRANCIA—OROSZ SZAK 

I. évfolyam 

Politikai gazdaságtan Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÖZA és MUHI K. LÁSZLÖ tanársegéd. 

Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 1 óra. Péntek de. 8—9-ig az I. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 
A francia klasszikus dráma. Heti 2 óra. Péntek du. 3—5-ig a VI. sz. tan-

teremben. 
Előadó: Dr. MUCSI JÓZSEF adjunktus. 

Francia leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a fralicia szemi-
náriumban. 

Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 
A francia nép története: Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig a francia szemi-

náriumban. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Péntek du. 5—6-ig a VI. 
sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. MUCSI JÓZSEF adjunktus. 
Francia nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Csütörtök du. 1—2-ig a francia 

szemináriumban. 
Vezető: Dr. BAKOS FERENC docens. 

Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra Kedd du. 3—5-ig és szerda 
du. 5—7-ig a francia szemináriumban. 

Vezető: Dr. GYURKOVICS ÁRPÁD meghívott előadó. 
Szláv népek és nyelvek. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Előadó: SONKOLY PÁL tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Kedd du. 5—7-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Előadó: BÁLINT ISTVÁN tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva.) Hétfő du. 5—7-ig a VIII. sz. tánteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 4 óra. Hétfő déli 12—2-ig és kedd de. 
8—10-ig a II. sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA nyelvtanár. 
Latin nyelv. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra. Később meghatá-

rozandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 
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Kollokvium: Politikai gazdaságtan, Logika, Bevezetés a nyelvtudományba, 
A francia klasszikus dráma, Szláv népek és nyelvek, Orosz iroda-
lomtörténet. 

Gyakorlati jegy: Francia nyelvtani gyakorlatok, Francia nyelv és stílusgya-
korlatok, Francia irodalomtörténeti szeminárium,* Orosz irodalom-
történeti szeminárium, Orosz nyelv és beszédgyakorlatok, Latin 
nyelv. 

* Az I. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

II. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig VII. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ talnszékvezető docens. 

Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Pén-
tek déli 12—2-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 

Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Előadó: NAGY JÁNOS tanársegéd. 
A francia klasszikus dráma. Heti 2 óra. Péntek du. 3—5-ig a VI. sz. tante-

remben. 
Előadó: Dr. MUCSI JÖZSEF adjunktus. 

Francia leíró nyelvtan. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a francia szeminári-
' umban. ^ 

Előadó: ugySiaz a tanár. 
Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Péntek du. 4—5-ig a VI. 

sz. tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

« 

Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Kedd de. 10—12-ig és csütör-
tök de. 8—10-ig a francia szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
Az orosz nép története. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig a II. sz. tanteremben. 

• Előadó: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA nyelvtanár. 
Orosz történeti nyelvtan. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Péntek de. 10—12-ig a II. sz. tanteremben. 

Előadó: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tart-

va.) Csütörtök du. 3—5-ig a III. sz. tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. • 
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Orosz beszédgyakorlatok. Heti 4 óra. Hétfő du. 5—7-ig és kedd du. 3—5-ig a 
II. sz. tanteremben. 

Vezető: SONKOLY PÁL tanársegéd. 
Latin nyelv. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra. Később meghatáro-

zandó időben és helyen. 
Előadó: RÁCZ MIKLÓS adjunktus. # 

Testnevelés. Heti 2 'óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÓ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium. Filozófiatörténet, Logika, A francia klasszikus dráma, Francia le-
író nyelvtan, Az orosz nép története, Orosz irodalomtörténet, Orosz 
történéti nyelvtan. 

Gyakorlati jegy: Francia nyelvtani gyakorlatok. Francia nyelv és stílusgya-
korlatok, Francia irodalomtörténeti szeminárium,* Orosz irodalom-
történeti szeminárium, Orosz nyelv és beszédgyakorlatok, Latin 
nyelv. 

* A II. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

III. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a VII. 
sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 
Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 
Bevezetés a román nyelvek összehasonlító nyelvtanába. H ^ i 1 óra. Szerda du. 

3—4-ig a francia szemináriumban. 
Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

Anatole Francé és kora. Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig a VI. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. MADÁCSY LÁSZLÓ docens. 

Francia irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig a francia 
szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 

Francia nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Hétfő du. 3—5-ig és kedd du. 
1—2-ig a francia szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 

Mai orosz nyelv. I. Heti 2 óra. Szombat de. 11—l-ig a VIII. sz. tanteremben. 
Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Péntek déli 12—2-ig a VIII. sz. tante-
remben. 

Előadó: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 
• 
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Orosz nyelvészeti szeminárium.* Heti 2 óra. Csütörtök du. 3—5-ig a VIII. sz-
tanteremben. 

Vezető: JUHÁSZ JÓZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz irodalomtörténeti szeminárium* Heti 2 óra. Péntek du. 5—7-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 3 óra. Hétfő de. 8—10-ig és péntek 
de. 10—11-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Vezető: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Kollokvium: Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, Bevezetés 
a román nyelvek összehasonlító nyelvtanába, Anatole Francé és 
kora, Mai orosz nyelv, Orosz irodalomtörténet, Az orosz nép tör-
ténete.*** 

Gyakorlati jegy: Francia nyelv és stílusgyakorlatok, Francia irodalomtörté-
neti szeminárium,** Orosz nyelvészeti vagy orosz irodalomtörté-
neti szeminárium, Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. -
** A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 
*** A II. évfolyamról dékáni engedéllyel elhalasztott kollokvium: 

OLASZ—OROSZ SZAK 

I. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a III. tanteremben. 
Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA és MUHI K. LÁSZLÓ tanársegéd. 

Logika. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Bevezetés a nyelvtudományba. Heti 1 óra. Péntek de. 8—9-ig az I. sz. tan-
teremben. 

Előadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Bevezetés az olasz irodalomtörténet tanulmányozásába. Heti 2 óra. Szerda 
déli 12—2-ig az olasz szemináriumban. 

Előadó: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 

Olasz leíró nyelvtan. (Hangtan és alaktan.) Heti 2 óra. Péntek de. 10—12-ig 
az olasz szemináriumban. 

Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Olaszország története. Heti 1 óra. Kedd de. 10—11-ig az olasz szemináriumban. 
Előadó: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET tanársegéd. 

Olasz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Kedd de. 11—12-ig ugyanott. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 
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Olasz nyelvtani gyakorlatok. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig, ugyanott. 
Vezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. Heti '4 óra. Hétfő déli 12—2-ig és szerda 
du. 5—7-ig, ugyanott. 

Vezető: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET tanársegéd. 
Szláv népek és nyelvek. Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Előadó: SONKOLY PÁL tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Kedd du. 5—7-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Előadó: BÁLINT ISTVÁN tanársegéd. 
Orosz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában 

tartva.) Hétfő du. 5—7-ig a VIII. sz. tanteremben. 
Vezető: ugyanaz a tanár. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 4 óra. Csütörtök de. 10—12-ig és. 
péntek déli 12—2-ig a II. sz. tanteremben. 

Vezető: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA nyelvtánár. 

Latin nyelv. (Latinból nem érettségizetteknek.) Heti 2 óra. Később megha-
tározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

Testnevelés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: SZABÖ ILONA és SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. 

Kollokvium: Politikai gazda'ságtan, Logika, Bevezetés a nyelvtudományba, 
Bevezetés az olasz irodalomtörténet tanulmányozásába, Szláv né-
pek és nyelvek, Orosz irodalomtörténet. 

Gyakorlati jegy: Olasz irodalomtörténeti szeminárium, Olasz nyelv és stílus-
gyakorlatok, Orosz irodalomtörténeti szeminárium, Orosz nyelv és 
beszédgyakorlatok, Latin nyelv. 

III. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a 
VII. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KALOCSAI DEZSŐ tanszékvezető docens. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a III. sz. tanteremben. 
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Vezető: ugyanaz a tanár és Dr. GAZSÖ ISTVÁN tanársegéd. 

Bevezetés a román nyelvek összehasonlító nyelvtanába. Heti 1 óra. Szerda du. 
3—4-ig a francia szemináriumban. 

Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

A középkor olasz irodalma. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig az olasz sze-
mináriumban. 

Előadó: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 
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Olasz irodalomtörténeti szeminárium. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig az 
olasz szemináriumban. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 

Olasz nyelv és stílusgyakorlatok. Heti 3 óra. Szerda déli 12—2-ig és csütör-
tök de. 9—10-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

Vezető: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET tanársegéd. 

Mai orosz nyelv. I. Heti 2 óra. Szombat de. 11—l-ig a VIII. sz. tanteremben. 
Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Orosz irodalomtörténet. Heti 2 óra. Péntek déli 12—2-ig a VIII. sz. tanterem-
ben. 

Előadó: SZŐKE GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz nyelvészeti szeminárium.* Heti 2 óra. Csütörtök du. 3—5-ig a VIII. sz. 
tainteremben. 

Vezető: JUHÁSZ JÓZSEF tanszékvezető docens. 

Orosz irodalomtörténeti szeminárium.* Heti 2 óra. Péntek du. 5—7-ig a VIII. 
sz. tanteremben. 

Vezető: SZÓKÉ GYÖRGY tanársegéd. 

Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. Heti 3 óra. Hétfő de. 8—10-ig és péntek 
de. 10—H-ig a VIII. sz. tanteremben. 

Vezető: PETE ISTVÁN tanársegéd. 

Kollokvium. Dialektikus és történelmi materializmus, Pedagógia, Bevezetés a 
román nyelvek összehasonlító nyelvtanába, A középkor olasz iro-
dalma, Mai orosz nyelv, Orosz irodalomtörténet, Az orosz nép tör-
ténete.*** 

Gyakorlati jegy: Olasz irodalomtörténeti szeminárium,** Olasz nyelv 
és stílusgyakorlatok, Orosz nyelvészeti vagy orosz irodalomtörté-
neti szeminárium, Orosz nyelv és beszédgyakorlatok. 

* A jelzett szemináriumokból az egyiknek felvétele kötelező. 
** A III. évfolyamon az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 
*** A II. évfolyamról dékáni engedéllyel elhalasztott kollokvium. 

GÖRÖG NYELV ÉS IRODALOM (Harmadik szak.) 

I. évfolyam 

Görög nyelvtan és nyelvgyakorlatok: az attikai irodalmi nyelv. Heti 5 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens és 
Dr. VISY JÓZSEF tanársegéd. 

Gyakorlati jegy: Görög nyelvtan és nyelvgyakorlatok: az attikai irodalmi 
nyelv. 
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III. évfolyam 

A görög irodalom. az archaikus korban. Heti 2 óra. Később meghatározandó 
időben és helyen. 

Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

Thukydides-részletek. (auctorolvasás) Heti 1 óra. Később meghatározandó 
időben és hélyen. 

Előadó: Dr. HAHN ISTVÁN tanszékvezető docens. 

Szemelvények az Odysseiából. (auctorolvasás) Heti 1 óra. Később meghatá-
rozandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. VISY JÓZSEF tanársegéd. 
B W 
Görög filológiai szeminárium. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Vezető: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

Kollokvium: Görög irodalom az archaikus korban. 

Gyakorlati jegy: Thukydides-részletek (auctorolvasás), Szemelvények az Odys-
seiából (auctorolvasás), Görög filológiai szeminárium.* 

* A III. év folyamán az egyik félévben kell gyakorlati jegyet szerezni. 

AJÁNLOTT ELŐADÁSOK, GYAKORLATOK ÉS SZEMINÁRIUMOK 
PEDAGÓGIÁBÓL 

III. éves valamennyi szakos számára 

KISZ és úttörő gyakorlat. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. / 

Vezető: Később megbízandó tanár. 

Műszáki gyakorlatok. (Szabás-varrás, könyvkötés, motorszerélés.) Heti l '+2 
óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR-adjunktus. 

IV. éves valamennyi szakos számára 
i 

A kollégiumi nevelés alapkérdései. Heti 2 + 1 őrá. Később meghatározandó 
időben és helyen. 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 

Műszaki gyakorlatok. (Szabás-varrás, könyvkötés, motorszerelés.)* Heti 1 + 2 
óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus. 
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V. éves valamennyi szakos számára 

Kollégiumi pedagógiai gyakorlatok* Heti 4 óra. Később meghatározandó idő-
ben és helyen. 

Vezető: Dr. DURÖ LAJOS docens. 

Műszaki gyakorlatok. (Szabás-varrás, könyvkötés, motorszerelés.)* Heti 1 + 2 
óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus. 

* Csak azok a hallgatók vehetik fél, akik az előző évben az előadást hallgatták 
és a gyakorlaton részt vették. 

MAGYAR SZAKOSOKNAK 

Időszerű nyelvhelyességi kérdések. (Valamennyi magyar szakos számára.) Heti 
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. RÁCZ ENDRE docens. 

A mondat fogalma. (III.—IV.—V. éveseknek) Heti 2 óra. Később meghatáro-
zandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. BODNÁR FERENC tanársegéd. 

Uráli hangtörténet. (II.—III.—IV. éveseknek) Heti 1 óra. Később meghatáro-
zandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. HAJDŰ PÉTER egyetemi tanár. 

Finn nyelv háladóknak. (II—III—IV. éveseknek) Heti 1 óra. Később megha-
tározandó időben és helyen. 

Előadó: MIKOLA TIBOR tanársegéd. 

Szamojéd szövegek olvasása. (Szeminárium.) (III—IV. éveseknek) Heti 1 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: Dr. HAJDÜ PÉTER egyetemi tanár. 

Finnugor nyelvészeti szakszeminárium. (III—JV. éveseknek) Heti 1 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 

tzlésirányok a XVII—XVIII. századi magyar irodalomban. A barokk és a ro-
kokó. (I—II. éveseknek.) Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában meg-
tartva.) Szerda de. 8—10-ig az í. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. SZAUDER JÖZSEF egyetemi tanár. 

Bornemissza Péter. (I—II. éveseknek) Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tar t -
ják.) Szerda de. 8—10-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KOVÁCS SÁNDOR IVÁN gyakornok. 

Az irodalmi népiesség problémái a XIX. század végén. (III. éveseknek) Heti 
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. NACSÁDY JÖZSEF adjunktus. 
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Szákszeminárium a régi magyar irodalomból. (III—IV. éveseknek) Heti "2 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezeíő: KESERŰ BÁLINT adjunktus. 

Szakszeminárium a XX. századi magyar irodalomból. (III—IV. éveseknek) Heti 
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Vezető: Dr. KRAJKŐ ANDRÁS adjunktus. 

Az antik irodalom történetének fő problémái. (II. éveseknek). Heti 2 óra.' 
Hétfő de. 10—12-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 

Magyar folklór. (Valamennyi magyar szakos számára.) Heti 2 óra. Szerda du. 
3—5-ig a II. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. BÁLINT SÁNDOR egyetemi tanár. 

TÖRTÉNELEM SZAKOSOKNAK 

Bevezetés az Ókori Kelet történetébe. (I. éveseknek) Heti 1' óra. Később meg-
határozandó időben és helyen. • 

Előadó: Dr. HAHN ISTVÁN tanszékvezető docens. 

Régészet (I. éveséknek) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. LEHEL ISTVÁN adjunktus. 

Fejezetek a kelet-európai népek történetéből. (III. éveseknek) Heti 2 óra. 
Péntek déli 12—2-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: ARATÓ ENDRE meghívott előadó. 

A II. világháború és a német imperializmus felelőssége. (III—IV—V. évesek-
nek) Heti 2 óra. Hétfő du. 3—5-ig a VII. sz. tanteremben. 

Előadó: KARSAI ELEK meghívott előadó. 

A KMP. 'és a munkás kultúrmozgalom 1919—1945-ig. (IV. éveseknek) Heti 
1 óra. Hétfő du. 1—2-ig a III. sz. tanteremben. 

. Előadó: Dr. SERFŐZŐ LAJOS adjunktus. 
Magyar művészet á XX. században. (IV. éveseknek) Heti 2 óra. 

Később meghatározandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. LEHEL ISTVÁN adjunktus. 

Településformák, háztípusok. (Valamennyi történelem szakos számára) Heti 
2 óra. Szerda du. 5—7-ig a II. sz. tanteremben. ' 

Előadó: Dr. BÁLINT SÁNDOR egyetemi tanár. 

LATIN SZAKOSOKNAK 

Latin szerzők fordításának stílusproblémái. (II—III—IV—V. éveseknek) Heti 
2 óra.' Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY adjunktus. 
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Tadtus-részletek. (auctorolvasás.) (IV. éveseknek) Heti 1 ófa. Szerda du. 6— 
7-ig a latin szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető docens. 

Latin stílusgyakorlatok. (IV. éveseknek) Heti 1 óra. Kedd du. 6—7-ig a latin 
szemináriumban. 

Előadó: Dr. SZŐTS JENŐ adjunktus. 

NÉMET SZAKOSOKNAK 

Stifter és Magyarország. (II—III—IV—V. éveseknek) Heti 1 óra. Szerda du. 
6—7-ig a VI. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. BERCZIK ÁRPÁD adjunktus. 

FRANCIA SZAKOSOKNAK 

Ófrancia szövegolvasás. (III—IV. éveseknek) Heti 1 óra. Péntek du. 3—4-ig a 
francia szemináriumban. 

Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

A francia klasszicizmus irodalma. (I—V. évesek számára) Heti 2 óra .Később 
meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 

Román nyelv. (I—V. éveseknek) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

Spanyol nyelv. (I—V. éveseknek) Heti 1 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. ' 

Előadó: Dr. MUCSI JÖZSEF adjunktus. 

OLASZ SZAKOSOKNAK 

Olasz irodalmi szövegolvasás. (III—IV. éveseknek) Heti 2 óra. Később megha-
tározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR adjunktus. 

A francia klasszicizmus irodalma. (I—V. évesek számára) Heti 2 óra. Később 
meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár. 

Román nyelv. (I—V. éveseknek) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

Előadó: Dr. BAKOS FERENC docens. 

Spanyol nyelv. (I—V. éveseknek) Heti 1 óra. Később meghatározandó időben 
és helyen. ' 

Előadó: Dr. MUCSI JÓZSEF adjunktus. 
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OROSZ SZAKOSOKNAK 

Lengyel nyelv. (III. éveseknek) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Előadó: PETE ISTVÁN tanársegéd. 
Szlovák nyelv. (III. éveseknek) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Előadó: SONKOLY PÁL tanársegéd. 

IDEGEN NYELVEKBŐL 
(Minden szak valamennyi évfolyama számára.) 

Angol irodalmi szövegolvasás. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Előadó: Dr. MATZKÖ LÁSZLÓ nyelvtanár. 
Francia nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA nyelvtanár. 
Német nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: DEUTSCH JUDIT nyelvtanár. 
Olasz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: GÖMÖRNÉ dr. SZERAFIN MARGIT meghívott előadó. 
Svéd nyelv. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: MIKOLA TIBOR tanársegéd. 

KÖZÉRDEKŰ ELŐADÁSOK. 
(Minden szak valamennyi évfolyama számára.) 

Izíésirányok a XVII—XVIII. századi magyar irodalomban. (A barokk és a ro-
kokó.) Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Szerda de. 8— 
10-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. SZAUDER JÓZSEF egyetemi tanár. 
Az irodalmi népiesség problémái a XIX. század végén. Heti 2 óra. Később meg-

határozandó időben és helyen. 
. Előadó: Dr. NACSÁDY JÖZSEF adjunktus. 

Bornemissza Péter. Heti 1 óra. (Kéthetenként 2 órában tartva.) Szerda de. 8— 
10-ig az I. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. KOVÁCS SÁNDOR IVÁN gyakornok. 
Stílusgyakorlatok. Heti 4 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: KISS LAJOS adjunktus. 
Hegel-olvasás. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és. helyen. 

Vezető: ugyanaz a tanár. 
A II. világháború és a német imperializmus felelőssége. Heti 2 óra. Hétfő du. 

3—5-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: KÁRSAI ELEK meghívott előadó. 
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Aktuális művészeti problémák. (Kiállítások, műemlékek, múzeum látogatása.) 
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. LEHEL ISTVÁN adjunktus. 
Magyar folklór. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a II. sz. tanteremben. 

Előadó: Dr. BÁLINT SÁNDOR egyetemi tanár. 
Településformák, hciztípusok. Heti 2 óra. Szerda du. 5—7-ig a II. sz. tan-

teremben. 
Előadó: ugyanaz a tanár. 

Népművelés. Heti 2 óra. Hétfő du. 5—7-ig a VII. sz. tanteremben. 
Előadó: VÁGVÖLGYI ANDRÁS adjunktus. 

Egészségügyi előadás. (Valamennyi I—II. éves hallgató számára kötelező.) 
Havonta egyszer, heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 
helyen. 

Előadó: később megbízandó előadó. 
i 

\ 

A BÖLCSÉSZTUDOMÁNYI KAR INTÉZETEI 
(Táncsics Mihály, u. 2. Tel.: 13-81*) 

1. Neveléstudományi és Lélektani Intézet. Telefon: 106. mell. áll. 
Igazgató: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Docens: Dr. DURÖ LAJOS. 
Adjunktus: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR. 
Tanársegédek: Dr. GAZSÖ ISTVÁN, HORVÁTH JÓZSEF, NAGY 
JÁNOS. 
Könyvtáros: HAJÓS IMRE 

2. Magyar Nyelvtudományi Intézet. Telefon: 150. mell. álf. 
Igazgató: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Docens: Dr. RÁCZ ENDRE. 
Tanársegédek: Dr. BODNÁR FERENC, PÁLFALVI ETELKA, Dr. VEL-
CSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN. 

3. Finnugor Nyelvtudományi Intézet. Telefon: 150. mell. áll. 
Igazgató: Dr. HAJDÚ PÉTER egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Tanársegéd: MIKOLA TIBOR. 

4. I. Irodalomtörténeti Intézet. Telefon: 140. mell. áll. 
Igazgató: Dr. SZAUDER JÓZSEF egyetemi tanár, tanszékvezető. 

Adjunktusok: KESERŰ BÁLINT, Dr. SZABOLCSI GÁBOR. 
Gyakornok: Dr. KOVÁCS SÁNDOR IVÁN. 

5. II. Irodalomtörténeti Intézet. Telefon: 140. mell. áll. 
Igazgató: Dr. SZANDER JÓZSEF egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Adjunktusok: KISS LAJOS, Dr. KRAJKÓ ANDRÁS, Dr. NACSÁDY 
JÓZSEF. 
Tanársegéd: Dr. ILIA MIHÁLY. 
Könyvtáros: SÁNTA ISTVÁN. 
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6. Magyar Történeti Intézet. Telefon: 188. mell. áll. 
Igazgató: Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Docens: KARÁCSONYI BÉLA. 
Adjunktusok: Dr. GAÁL ENDRE, PAPP KÁROLY, Dr. .SERFŐZŐ 
LAJOS. 
Tanársegéd: SONKOLYNÉ KISS ERZSÉBET. 

7. Ókori Történeti Intézet. Télefon: 188. mell. áll. 
Igazgató :-Dr. HAHN ISTVÁN docens, tanszékvezető. 
Tanársegéd: CZUTH BÉLA. 

8. Középkori Egyetemes Intézet. Telefon: 188. mell. áll. 
Igazgató: Dr. WITTMAN TIBOR egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Adjunktus: MEDZIBRODSZKY ENDRE. 

9. Űj és Legújabbkori Egyetemes Történeti Intézet. Telefon: 188. mell. áll. 
Igazgató: SZÉKELY LAJOS docens, tanszékvezető. 
Adjunktusok: Dr. GULYÁNÉ dr. SOÖS KATALIN, Dr. GULYA KÁ-
ROLY, Dr. LEHEL ISTVÁN, NAGY LÁSZLÓ, VASS ISTVÁN. 
Könyvtáros: SZILÁGYI PÁL. 

10. Germán Nyelvek és Irodalmak Intézete. Telefon: 143. mell. áll. 
Igazgató: Dr. HALÁSZ ELŐD egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Docens: Dr. PÖSA PÉTER. 
Adjunktusok: Dr. BERCZIK ÁRPÁD, RÁCZ MIKLÖS. 

11. Klasszika Filológiai Intézet. Telefon: 178. mell. áll. 
Igazgató: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU docens, tanszékvezető. 
Adjunktusok: Dr. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY, Dr. SZÖTS JENŐ. 
Tanársegéd: Dr. VISY JÓZSEF. 

12. Román Nyelvek és Irodalmak Intézete. Telefon: 143. mell. áll. 
Igazgató: Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Docens: Dr. MADÁCSY LÁSZLÓ, Dr. BAKOS FERENC. 
Adjunktusok: Dr. BENEDEK NÁNDOR, Dr. MUCSI JÓZSEF. 
Tanársegéd: Dr. TIMÁRNÉ dr. MAKKÁR ERZSÉBET. 

13. Orosz Nyelvi és Irodalmi Intézet. 150. mell. áll. 
Igazgató: JUHÁSZ JÓZSEF docens, tanszékvezető. 
Adjunktus: PÉTER MIHÁLY. 
Tanársegédek: BÁLINT ISTVÁN, PETE ISTVÁN, SONKOLY PÁL, 
SZŐKE GYÖRGY. 
Nyelvtanár: Dr. VARGÁNÉ KISZELJOVA NONA. 

14. Néprajzi Intézet. Télefon: 150. mell. áll. 
Igazgató: Dr. BÁLINT SÁNDOR egyetemi tanár, tanszékvezető. 

15. Idegennyelvi Lektorátus. Telefon: 150. «mell. áll. 
Vezető nyelvtanár: Dr, RAKONCZAI JÁNOS. 
Nyelvtanárok: Dr. BENCZÉNÉ FÁJ ÉVA, DEUTSCH JUDIT. 
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Dékáni Hivatal. Telefon: 159, 160, 161, 162. mell. áll. 
Kari titkár: BlRÖ JÁNOS. 
Főelőadó: FÁBIÁNNÉ KENGYELA MÁRIA. 
Előadók: Dr. KOPASZ ISTVÁN, Dr. PRÁGAINÉ SZELÉNYI JÜLIA. 
Hivatalsegéd: TÖTH FERENC. 

Tanszéki dolgozók: 
Előadó: Dr. SZARKÁNÉ SZARKA MÁRIA. 
Adminisztratív ügyintéző: Dr. BALOGNÉ BÁNHIDI OLGA, MOLNÁRNÉ 
KÁNTOR EMMA. 
Adminisztrátorok: GÖRÖGNÉ SZABÓ ETELKA, GURSZKYNÉ 
SCHÖNBRUNN JUDIT. 
Hivatalsegédek, takarítók: BADÉNYI ISTVÁN, DOBÖNÉ HEBÖK JO-
LÁN, ILIÁNE NYÁRI JÜLIA, KISSNÉ BADARCSI GIZELLA, MAJO-
ROSNÉ RÉPÁS VERA, MIKLÓSNÉ BÁLÖ MÁRIA, TÖTHNÉ SÁNDOR 
ILONA, LÉVAINÉ RÁCZ ROZÁLIA. 
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T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K A R 

(Aradi vértanúk tere 1. .sz.) 

Dékán: Dr. KOCH SÁNDOR egyetemi tanár. 
Fogad: minden nap déli 12—1 óráig. 

Dékánhelyettes: Dr. BALOG JÁNOS adjunktus. 
Fogad: szerda, szombat de. 10—12 óráig. 

TÁJÉKOZTATÓ 
a tanulmányi renddel kapcsolatosan 

A Természettudományi Karon a tanulmányi idő 5 év (10 félév). Az évfo-
lyamok tanrendjében előírt előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. 

A vizsgák: kollokviumok, szigorlátok és államvizsga. 

Kollokvium: 
A Kar félévenként kötelező kollokviumokat ír elő. Azok a nem tanár-
szakos hallgatók', akik filozófiából kívánnak államvizsgázni, kötelesek 
a politikai gazdaságtan VI. félévi anyagából kollokviumot tenni. 

Szigorlat: 
Szigorlatra csak az a hallgató bocsátható, aki tanulmányi kötelezett-
ségeinek eleget tett, az előírt előadásokat rendszeresen látogatta, a kol-
lokviumokat letette, a gyakorlati jegyeket, illetve a tanári aláírásokat 
megszerezte. 

Gyakorlati jegy: 
A hallgatóknak a gyakorlatokon végzett munkáját félévenként osztá-
lyozni kell. 

Szakdolgozat: 
A Kar minden hallgatója az államvizsga előtt köteles szakdolgozatot 
készíteni. A tanárszakos hallgatók csak egyik — szabadon választott -— 
szaktárgyukból készítenek szakdolgozatot. 
A tanárszakos hallgatók szakdolgozatának beadási határideje: 1962. 
január 31. 
A vegyészhallgatók szakdolgozatának beadási határideje: 1962. április 30. 
A szakdolgozatok az illetékes tanszékén nyújtandók be! 
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Államvizsga: 
Az államvizsgát a X. félév után kell letenni. 
Tanári szakon az államvizsga tárgyai a következők: 
a) filozófia (filozófiatörténet, dialektikus és történelmi materializmus), 
b) pedagógia,-
c) a szaktárgyak tanításának módszertana (az V. éves iskolai gyakor-

lat érdemjegyének beszámításával), 
d) vizsga a szakdolgozat tárgyköréből. 

Nem tanári szakon: 
a) filozófia (filozófiatörténet, dialektikus és történelmi materializmus), 

vagy 
politikai gazdaságtan (a hallgató választása szerint), 
b) vizsga a szakdolgozat tárgyköréből. 

A Művelődésügyi Minisztérium 32/1957. (M. K. 5.) számú utasítása értel-
mében középiskolai tanári szakcsoportok: 

a) matematika-ábrázoló geometria, 
b) matematika-fizika, * 
c) kémia-fizika, * 
d) biológia-kémia, 

e) biológia-földrajz (levelező tagozaton is), 

Nem tanári szak: 
a) vegyész (a szak hallgatói áz alábbi szűkebb szakterületre^ szakosod-
nak: 1. szervetlen és analitikai kémia; 2. szerves kémia; 3. fizikai ké-
mia). 

A Kar dékánja kivételesen harmadik szak felvételét is engedélyezheti. 
Egyes kiváló tanárszakos hallgatók engedélyt nyerhetnek egyik szakjukból, 
továbbá valamely szakjukhoz kapcsolódó, speciális tudományágból elmélyül-
tebb tanulmányok folytatására oly módon, hogy a II. év után másik tanári 
szakjukat elhagyják. 

Az ilyen hallgatók egyszakos tanári oklevelet kapnak,, mélyen záradék-
ként van feltüntetve a megszerzett .speciális képesítés (pl. matematika sza-
kos tanár — matematikus stb.). 

Nyelvtanulás: 
A Karon az I., II. és III. félévben az orosz nyelv, a IV., V., VI. és VII. 
félévben fakultatív idegen nyelv kötelező. Az orosz nyelvvizsgát a III. 
félév végéig, a fakultatív idegen nyelvből a nyelvvizsgát pedig a VII 
félév végéig kell letenni. 

Iskolai gyakorlat: 
A tanárszakos hallgatók iskolai gyakorlatát a művelődésügyi minisz-
ter 139/1960. (M. K. 11.) M. M. számú utasítása szabályozza. 
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A NAPPALI TAGOZAT ÓRARENDJE 

MATEMATIKA—ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA SZAK 

I. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: KOCSONDI ANDRÁS tanársegéd. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Kedd de. 11—l-ig a.Kísérleti Fizikai Intézet alagsori 
tanulószobájában. 

Előadó: DANI MIHÁLY nyelvtanár. 
Logika. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Analízis. Heti 3+2 óra. Szerda de. 9—11-ig és péntek de. 10—11-ig a Fejér 

Lipót teremben. 
Előadó: Dr. FODOR GÉZA docens. 

Gyakorlat: kedd du. 3—5-ig a Bolyai teremben. 
Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Algebra és számelmélet. Heti 3+2 óra. Kedd de. 10—11-ig és péntek de. 8—• 
10-ig a Riesz Frigyes terünben. 

Előadó: Dr. SZENDREI JÁNOS főiskolai tanár, meghívott előadó. 
Gyakorlat: kedd du. 5—7-ig a Farkas Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
Geometria. Heti 2+2 óra. Hétfő de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. MOÖR ARTHUR adjunktus. 
Gyakorlat: csütörtök de. 11—l-ig a Vályi Gyula teremben. 
Gyakorlatvezető: PINTÉR LAJOS adjunktus. 

Elemi matematika. Heti 4 óra. Szerda du. 3—5-ig a Riesz Frigyes teremben, 
péntek du. 5—7-ig a Farkas Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Ábrázoló geometria. Heti 2+4 óra.-Csütörtök de. 9—11-ig a Kerékjártó Béla 
teremben. 

Előadó: Dr. SZÁSZ GÁBOR docens. 
Gyakorlat: szerda és péntek de. 11—l-ig a Kerékjártó Béla te-
remben. 

Gyakorlatvezető: DURST ENDRE tanársegéd. 

Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. Hétfő déli 12—2-ig a Kerékjártó Béla teremben. 
Gyakorlatvezető: HONTI OTTOKÁR technikumi igazgatóhelyettes, 

meghívott gyakorlatvezető. 

Testnevelés. Heti 1 óra. Kedd du. 1—2-ig az Ady téri sportpályán.' 

Kollokvium: filozófiatörténet, logika, analízis, algebra és számelmélet, geo-
metria, ábrázoló geometria. 

Gyakorlati jegy: orosz nyelv, analízis, algebra és számelmélet, geometria, elemi 
matematika, ábrázoló geometria, szabadkézi rajz. 
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MATEMATIKA—ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA SZAK 

II. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 4 óra. Kedd de. 8—10-ig a 
Béke tanteremben, péntek de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. SZÉKELY SÁNDOR adjunktus. 
Logika. Heti 2 óra. Kedd de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Fejlődés- és neveléslélektan. Heti 1 óra. Péntek du. 3—5-ig (kéthetenként)'a 

természettudománykari előadóteremben. 
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 

Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 
Gyakorlatvezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Csütörtök de. 11—l-ig a Kerékjártó Béla teremben. 
Előadó: DANI MIHÁLY nyelvtanár. 

Analízis. Heti 4+2 óra. Hétfő és szerda de. 11—l-ig a Riesz Frigyes teremben. 
Előadó: Dr. TANDORI KÁROLY docens. 

Gyakorlat: péntek de. 11—l-ig a Vályi Gyula teremben. 
Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Algebra és számelmélet Heti 2+1 óra. Hétfő de. 8—10-ig a Riesz Frigyes 
teremben. 

Előadó: Dr. RÉDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár. 
Gyakorlat: hétfő de. 10—11-ig a Riesz Frigyes teremben. 

Geometria. Heti 2 + 1 óra. Csütörtök de. 9—11-ig a Riesz Frigyes teremben. 
Előadó: Dr. MOÓR ARTHUR adjunktus. 

Gyakorlat: csütörtök du. 1—2-ig a Riesz Frigyes teremben. 
Gyakorlatvezető: ugyanaz az adjunktus. 

Ábrázoló geometria. Heti 2 + 4 óra. Szerda de. 9—11-ig a Kerékjártó Béla 
teremben. 

Előadó: Dr. SZÁSZ GÁBOR docens. 
Gyakorlat: kedd du. 5—7-ig a Kerékjártó Béla teremben, szombat 
de. 10—12-ig a Vályi Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: CSŰRINÉ PAÁR PIROSKA tanársegéd. 

Kísérleti fizika. Heti 5 óra. Kedd du. 3—5-ig, péntek de. 10—11-ig és szom-
ba t , de. 8—10-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tantermében. 

. Előadó: Dr. GOMBAY LAJOS docens. 

Testnevelés. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig az Ady téri sportpályán. 

Kollokvium: dialektikus és történelmi materializmus, logika, fejlődés- és ne-
veléslélektan, algebra és számelmélet, geometria, ábrázoló geometria, 
orosz nyelv. 

Gyakorlati jegy: analízis, ábrázoló geometria. 
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MATEMATIKA—ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA SZAK 

III. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 3 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a Bolyai teremben, 
egy óra később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA tanársegéd. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a Riesz Frigyes teremben. 
Előadó: Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 
Gyakorlatvezető: Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

Analízis. Heti 3 + 1 óra. Szerda de. 10—11-ig a Riesz Frigyes teremben, csü-
törtök de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár. 
Gyakorlat: péntek du. 5—6-ig a Kerékjártó Béla teremben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Algebra és számelmélet. Heti 2 óra. Péntek de, 10—12-ig a Riesz Frigyes 
teremben. 

Előadó: Dr. SZENDREI JÁNOS főiskolai tanár, meghívott előadó. 

Elemi matematika. Heti 2 óra. Kedd. de. 10—12-ig a Haar Alfréd teremben. 
Gyakorlatvezető: PINTÉR LAJOS adjunktus. 

Ábrázoló geometria. Heti 2+2 óra. Péntek de. 8—10-ig a Kerékjártó Béla 
teremben. 

Előadó: Dr. SZÁSZ GÁBOR docens. 
Gyakorlat: kedd déli 12—2-ig a Kerékjártó Béla teremben.' 

Gyakorlatvezető: DURST ENDRE tanársegéd. 

Projektív geometria. Heti 2+2 óra. Hétfő de. 11—l-ig a Fejér Lipót teremben. 
Előadó: Dr. SZÁSZ GÁBOR docens. 

Gyakorlat: péntek du. 3—5-ig a Kerékjártó Béla teremben. 
Gyakorlatvezető: DURST ENDRE tanársegéd. 

Kísérleti fizikai gyakorlat. Héti 4 óra. Hétfő du. 3—7-ig a Kísérleti Fizikái 
Intézet Béke épületi laboratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: KISPÉTER JÓZSEF és KOZMA LÁSZLÓ tanár-
segédék. 

Elméleti fizika. Heti 3 + 1 óra. Hétfő de. 9—11-ig és kedd de. 8—9-ig a Far-
kas Gyula teremben. 

Előadó: Kinevezendő tanársegéd. 
Gyakorlat: hétfő de. 8—9-ig az Elméleti Fizikai Intézet tantermé-
ben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Idegen nyelv. Heti 2 óra. 
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SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Német nyelv, (kezdő). Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a Szerves Kémiai I n -
tézet tanulószobájában. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 
Német nyelv (haladó). Heti 2 óra. Csütörtök déü 12—2-ig a Fejér Lipót te-

remben. 
Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 

Angol nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a Kerékjártó Béla te-
remben. 

Előadó: Dr. HALÁSZNÉ Dr. SZÁSZ ANNA MÁRIA vezető nyelvtanár-
Angol nyelv (haladó). Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a Riesz Frigyes te-

remben. 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. 

Kollokvium: politikai gazdaságtan, pedagógia, analízis, algebra és számelmé-
let, ábrázoló geometria, projektív geometria. 

Gyakorlati jegy: elemi matematika, ábrázoló geometria, projektív geometria,, 
kísérleti fizikai gyakorlat, elméleti fizika, idegen nyelv. 

•— 

MATEMATIKA—ÁBRÁZOLÖ GEOMETRIA SZAK 

IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig a Bolyai teremben.. 
Előadó: CSÉPÁNYI DEZSŐ adjunktus. 

Fejlődés- és neveléslélektan. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a Riesz Frigyes 
teremben. 

Előadó: Dr. DURÖ LA*JOS docens. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 

Gyakorlatvezetők: Később megbízandó gyakorlatvezetők. 
Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkájd. Heti 1 óra. Szombat de. 8—10-ig 

(kéthetenként) a Bolyai teremben. 
Előadó: HORVÁTH JÖZSEF tanársegéd. 

Analízis. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig a Haar Alfréd teremben és szom-
bat de. 10—11-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. SZÖKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár. 
Geometria. Heti *2 óra. Szerda de. 8—10-ig a Haar Alfréd teremben. 

Előadó: Dr. RÉDEI LÁSZLÖ egyetemi tanár. 
Matematika alapjai. Heti 3 órá. Szerda déli 12—2-ig és péntek déli 12—l-ig 

a Bolyai teremben. 
Előadó: Dr. KALMÁR LÁSZLÖ egyetemi tanár. 

Elemi matematika. Heti 2 óra. Hétfő de. 9—11-ig a Vályi Gyula teremben.. 
Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
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Matematika tanítása. Heti 2 óra. Péntek du. 5—7-ig a Fejér Lipót teremben. 
Előadó: KÁLLAI ISTVÁN szakvezető tanár, meghívott előadó. 

Ábrázoló geometria. Heti 2+2 óra. Péntek de. 8—10-ig a Kerékjártó Béla 
teremben. 

Előadó: Dr. SZÁSZ GÁBOR docens. 
Gyakorlat: kedd déli 12—2-ig a Kerékjártó Béla teremben. 

Gyakorlatvezető: DURST ENDRE tanársegéd. 

Projektív geometria. Heti 2+2 óra. Hétfő de. 11—l-ig a Fejér Lipót terem-
ben. 

Előadó: Dr. SZÁSZ GÁBOR docens. 
Gyakorlat: péntek du. 3—5-ig a Kerékjártó Béla teremben. 

Gyakorlatvezető: DURST ENDRE tanársegéd. 

Elméleti fizika. Heti 3 + 1 óra. Kedd. de. 10—12-ig az Elméleti Fizikai Inté-
zet tantermében, csütörtök de. 11—12-ig a Farkas Gyula teremben. 

Előadó: Kinevezendő tanársegéd. 
Gyakorlat: csütörtök déli 12—l-ig a Farkas Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Speciális kollégium. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK 

Affin-terek. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. MOÖR ARTHUR adjunktus. 

Algebrai struktúrák általános elmélete. Heti 2 óra. Később megállapítandó 
időben és helyen. 

Előadó: Dr. SZÁSZ GÁBOR docens. 

Fejezetek a gráfelméletből. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és 
helyen. 

Előadó: Dr. ÁDÁM ANDRÁS tudományos munkatárs, meghívott előadó. 

Idegen nyelv. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Német nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. 

Német nyelv (haladó). Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a Haar Alfréd teremben. 
Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 

Angol nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a Fejér Lipót teremben. 
Előadó: Dr. HALÁSZNÉ Dr. SZÁSZ ANNA MÁRIA vezető nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Szombat de. 11—l-ig a Szerves Kémiai Intézet 
tanulószobájában. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 
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Kollokvium: tudományos szocializmus, fejlődés- és neveléslélektan, projek-
tív geometria, elméleti fizika, idegen nyelv, matematikai tárgyak-
ból választás szerint 6 óra anyagából. 

Gyakorlati jegy: elemi matematika, ábrázoló geometria, elméleti fizika. 

MATEMATIKA—ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA SZAK 

V. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a Riesz Frigyes te-
remben. 

Előadó: Dr. VARGA LAJOS tanársegéd. 

Matematikai Szakdolgozattal kapcsolatos szakszeminárium. Heti 4 óra. Szerda 
du. 3—7-ig a Grünwald Géza teremben. 

Szemináriumvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
• . 

Szigorlat: tudományos szocializmus. 

MATEMATIKA-FIZIKA SZAK 
* 

% I. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: KOCSONDI ANDRÁS tanársegéd. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Szerda de. 11—l-ig a Vályi Gyula teremben az I. 
csoportnak. y 

Előadó: DANI MIHÁLY nyelvtanár. . 
A 2. csoportnak: Hétfő déli 12—2-ig a Haar Alfréd teremben. 

Előadó: Ugyanaz a nyelvtanár. 
A 3. csoportnak: Péntek de. 11—l-ig a Kísérleti Fizikai Intézet 
tanulószobáj ában. 

Előadó: Ugyanaz a nyelvtanár. 
Logika. Heti 2* óra. Kedd de. -8—10-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Analízis. Heti 3+2 óra. Szerda de. 9—11-ig és péntek de. 10—11-ig a-Fejér 

Lipót teremben. 
Előadó: Dr. FODOR GÉZA docens. 

Gyakorlat: az 1. csoportnak kedd de. 11—l-ig a Riesz Frigyes te-
remben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
A 2. csoportnak kedd du. 3—5-ig a Farkas Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: DURST ENDRE tanársegéd. 
A 3. csoportnak szerda de. 11—12-ig és szombat de. 9—10-ig a 
Farkas Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: CSÜRINÉ PAÁR PIROSKA tanársegéd. 
» 
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, « 
Algebra és számelmélet. Heti 3+2 óra. Kedd de. 10—11-ig és péntek de. 8— 

10-ig a Riesz Frigyes terémben. 
Előadó: Dr. SZENDREI JÁNOS főiskolai tanár, meghívott előadó'. 

Gyakorlat: az 1. csoportnak hétfő du. 5—7-ig, a 2. csoportnak csü-
törtök de. 9—11-ig, a 3. csoportnak hétfő du. 3—5-ig a Farkas 
Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Geometria. Heti 2+2 óra. Hétfő de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: Dr. MOÓR ARTHUR adjunktus. 

Gyakorlat: az 1. csoportnak péntek de. 11—l-ig a Farkas Gyula 
teremben. 

Gyakorlatvezető: PINTÉR LAJOS adjunktus. 
A 2. csoportnak szombat de. 9—11-ig a Fejér Lipót teremben, a 
3. csoportnak kedd du. 3—5-ig a Kerékjártó Béla teremben. 

. Gyakorlatvezető: Dr. STACHÓ LAJOS« tanársegéd. 

Elemi matematika. Heti 4 óra. Az 1. csoportriak kedd .du. 3—5-ig a Haar ' 
Alfréd teremben, csütörtök de. 9—11-ig a Vályi Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: CSÜRINÉ 'PAÁR PIROSKA tanarsegéd. 
A 2. csoportnak kedd du. 5—7-ig a Haar Alfréd teremben, szerda 
de. 11—l-ig a Fejér Lipót teremben, a 3. csoportnak kedd de. 11— 
12-ig a Vályi Gyula teremben, szerda déli 12—l-ig a Farkas Gyula 
teremben, csütörtök de. 9—11-ig a Fejér Lipót teremben. # 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Kísérleti fizika. Heti 4 + 2 óra. Csütörtök és szombat de. 11—l-ig a Kísérleti Fi-
zikai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. SZALAY LÁSZLÖ docens. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak kedd du. 5—7-ig, a 2. csoportnak hétfő 
du. 3—5-ig, a 3. csoportnak hétfő du. 5—7-ig a Kísérleti Fizikai In-
tézet tanulószobájában. -

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Műhelygyakorlat. Heti 3 óra. Az 1. csoportnak hétfő du. 2—5-ig, a 2. csoport-
nak hétfő du. 5—87ig, a 3. csoportnak kedd du. 5—8-ig a Kísérleti 
Fizikai Intézet műhelyében. 

Gyakorlatvezető: Dr. ZÖLLEI MIHÁLY adjunktus. 

Testnevelés. Heti 1 óra. Az 1. és 3. csoportnak hétfő déli 12—l-ig, a 2. csoport-
nak kedd de. 11—12-ig az Ady téri sportpályán. 

a 
Kollokvium: filozófiatörténet, logika, analízis, algebra és számelmélet, geomet-

ria, kísérleti, fizika. 

Gyakorlati jegy: orosz nyelv, analízis, algebra és számelmélet, geometria, ele-
mi matematika, kísérleti fizika, műhelygyakorlat. 
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MATEMATIKA-FIZIKA SZAK 

II. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 4 óra. Kedd de. 8—10-ig a Béke 
tanteremben, péntek de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. SZÉKELY SÁNDOR adjunktus. 
Logika. Heti 2 óra. Kedd de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Fejlődés- és neveléslélektan. Heti 1 óra. Péntek du. 3—5-ig (kéthetenként) a 

természettudománykari előadóteremben. 
Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 

Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 
Gyakorlatvezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Az 1. csoportnak szombat de. 8—10-ig a »-Haar Alfréd 
teremben. 

Előadó: DANI MIHÁLY nyelvtanár. 
A 2. csoportnak szombat de. 8—10-ig az Elméleti Fizikai Intézet 
tantermében, a 3. csoportnak csütörtök de. 11—l-ig a Szerves Ké-
miai Intézet tantermében. 

Előadó: FERKÁNÉ SALLAI JÜLIA nyelvtanár. 

Analízis. Heti 4 + 2 óra. Hétfő déli 12—2-ig és szerda de. 11—l-ig a Riesz Fri-
gyes teremben. 

Előadó: Dr. TANDORI KÁROLY docens. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak szombat de. 10—12-ig a Farkas Gyula 
teremben. 

Gyakorlatvezető: Dr. FODOR GÉZA docens. 
A 2. csoportnak szombat de. 10—12-ig a Haar Alfréd teremben. 

Gyakorlatvezető: Dr. TANDORI KÁROLY docens. 
A 3. csoportnak szombat de. 8—10-ig a Vályi Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Algebra és számelmélet. Heti 2 + 1 óra. Hétfő de. 8—10-ig a Riesz Frigyes 
teremben. 

Előadó: Dr. RÉDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak szerda du. 1—2-ig a -Haar Alfréd te-
remben, a 2. csoportnak péntek déli 12—l-ig, a 3. csoportnak szom-
bat de. 10—11-ig a Riesz Frigyes teremben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Geometria. Heti 2 + 1 óra. Csütörtök de. 9—11-ig a Riesz Frigyes teremben. 
Előadó: Dr. MOÖR ARTHUR adjunktus. 

Gyakorlat: az 1. csoportnak csütörtök déli 12—l-ig a Riesz Frigyes 
teremben. 
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Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus. 
A 2. csoportnak péntek du. 1—2-ig, a 3. csoportnak szerda du. 1— 
2-ig a Riesz Frigyes teremben. 

Gyakorlatvezető: DURST ENDRE tanársegéd. 

Kísérleti fizika. Heti 5 + 1 óra. Hétfő de. 10—12-ig, kedd déli 12—l-ig és szerda 
de. 9—11-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. BUDÖ ÁGOSTON egyetemi tanár. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak csütörtök de. 11—12-ig, a 2. csoportnak 
csütörtök déli 12—l-ig, a 3. csoportnak kedd du. 1—2-ig a Kísérleti 

» Fizikai Intézet alagsori tanulószobájában. 
Gyakorlatvezető: SÁRKÁNY BÉLA tanársegéd. 

Laboratóriumi gyakorlat. Heti 4 óra. Az 1. csoportnak és a 2. csoport egyik 
felének kedd du. 3—7-ig a Kísérleti Fizikai Intézet nagy és kis la-
boratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: Dr. HORVAI RÉZSŰ, HEVESI JÁNOS és Dr. DOMBI 
JÓZSEF adjunktusok. 
A 2. csoport másik felének és a 3. csoportnak szerda du. 3—7-ig 
a Kísérleti Fizikai Intézet nagy és kis laboratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: Dr. HORVAI REZSÓ, HEVESI JÁNOS adjunktusok, 
SÁRKÁNY BÉLA tanársegéd. 

Mechanika. Heti 2 + 1 óra. Péntek de. 10—12-ig az Elméleti Fizikai Intézet 
tantermében. 

Előadó: Dr. BERENCZ FERENC docens. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak péntek déli 12—l-ig, a 2. csoportnak 
kedd. du. 1—2-ig, a 3. csoportnak csütörtök du. 1—2-ig az Elméleti 
Fizikai Intézet tantermében. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Testnevelés. Heti 1 óra. Az 1. csoportnak kedd du. 1—2-ig, a 2. csoportnak csü-
törtök de. 11—12-ig, a 3. csoportnak péntek déli 12-—l-ig az Ady 
téri sportpályán. 

Kollokvium: dialektikus és történelmi materializmus, logika, fejlődés- és ne-
veléslélektan, analízis, algebra és számelmélet, kísérleti fizika, orosz 

• nyelv. 

Gyakorlati jegy: analízis, laboratóriumi gyakorlat, mechanika. 

MATEMATIKA-FIZIKA SZAK 

III. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 3 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a Bolyai teremben, 
egy óra később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA tanársegéd. 
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Pedagógia. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a Riesz Frigyes teremben. 
Előadó: Dr. GAZSÖ ISTVÁN tanársegéd. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra; (Havonta egy fél délelőtt.) 
Gyakorlatvezető: Dr. GAZSÖ ISTVÁN tanársegéd. 

Analízis. Heti 3 + 1 óra. Szerda de. 10—11-ig a Riesz Frigyes teremben, csütör-
tök de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak szerda du. 3—4-ig, a 2. csoportnak pén-
tek de. 9—10-ig a Farkas Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: Dr. FÖDOR GÉZA docens. 

Algebra és számelmélet. Heti 2 óra. Péntek de. 10—12-ig a Riesz Frigyes te-
remben. 

Előadó: Dr. SZENDREI JÁNOS főiskolai tanár, meghívott előadó. 

Ábrázoló geometria. Heti 2 + 1 óra. Kedd de. 10—12-ig a Kerékjártó Béla te-
remben. 

Előadó: CSÜRINÉ PÁÁR PIROSKA tanársegéd. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak szombat de. 10—11-ig a Kerékjártó 
Béla teremben, a 2. csoportnak péntek de. 8—9-ig a Vályi Gyula 
teremben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Elemi matematika. Heti 2 óra. Az 1. csoportnak péntek de. 8—10-ig a Haar 
Alfréd teremben. 

Gyakorlatvezető: PINTÉR LAJOS adjunktus. 
A 2. csoportnak szerda du. 4—6-ig a Kerékjártó Béla teremben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Kísérleti fizika. Heti 2+2 óra. Péntek du. 4—6-ig a Kísérleti Fizikai Intézet 
tantermében. 

Előadó: Dr. LÁNG JÁNOS adjunktus. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak szerda du. 4—8-ig (kéthetenként), a 
2. csoportnak szerda du. 2—4-ig és 6—8-ig (kéthetenként) a Kísér-
leti Fizikai Intézet tanulószobájában. 

Gyakorlatvezető: Dr. GÁTI LÁSZLÓ adjunktus. 

Laboratóriumi gyakorlatok. Heti 5 óra. Az 1. csoportnak hétfő du. 2—7-ig a 
Kísérleti Fizikai Intézet laboratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: Dr. LÁNG JÁNOS és Dr. GÁTI LÁSZLÓ adjunk- • 
- tusok. 
A 2. csoportnak hétfő de. 8—l-ig a Kísérleti Fizikai Intézet labo-
ratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: Dr. LÁNG JÁNOS adjunktus és kinevezendő tanár-
segéd. 
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Elméleti fizika. Heti 4 + 1 óra. Kedd de. 8—10-ig, és szerda de. 11—l-ig az 
' Elméleti Fizikai Intézet tantermében. 

Előadók: Dr. HORVÁTH JÁNOS docens, tanszékvezető és kinevezendő 
tanársegéd. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak hétfő de. 9—10-ig, a 2. csoportnak pén-
tek du. 1—2-ig az Elméleti Fizikai Intézet tantermében. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
Idegen nyelv. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTOTT KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Német nyelv (kqpidő). Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a Szerves Kémiai In-
tézet tanulószobájában. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 

Német nyelv (haladó). Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a Fejér Lipót te-
remben. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 

Angol nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a Kerékjártó Béla 
téremben. • . 

Előadó: Dr. HALÁSZNÉ Dr. SZASZ. ANNA MARIA vezető nyelvtanár. 
Angol nyelv (haladó).. Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a Riesz Frigyes te-

remben. . . 
Előadó: TÁBI TIROR nyelvtanár. 

Francia, nyelv. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig később megállapítandó helyen. 
Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 

Kollokvium: politikai gazdaságtan, pedagógia, analízis, algebra és számelmé-
let, kísérleti fizika, elméleti fizika. 

Gyakorlati jegy: elérni matematika, kísérleti fizika, laboratóriumi gyakorla-
tok, elméleti fizika, idegen nyelv. 

MATEMATIKAI-FIZIKA SZAK 

IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: CSÉPÁNYI DEZSŐ adjunktus. 

Fejlődés- és neveléslélektan. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a Riesz Frigyes te-
remben: 

Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 

Gyakorlatvezetők: Később megbízandó gyakorlatvezetők. 
Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Szombat de. 8—10-ig (két-

hetenként) a Bolyai teremben. ' . 
Előadó: HORVÁTH JÓZSEF tanársegéd. 
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Analízis. Heti 3 óra'. Péntek de. 10—12-ig a Haar Alfréd teremben és szombat 
de. 10—11-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. SZÖKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár. 
Geometria. Heti 2 óra. Szerda de. 8—40-ig a Haar Alfréd teremben. 

Előadó: Dr. RÉDEI "LÁSZLÓ egyetemi tanár. ' 
Matematika alapjai. Heti 3 óra. Szerda' déli 12—2-ig és péntek déli 12—l-ig 

a Bolyai teremben. 
Előadó: Dr. KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár. 

Elemi matematika. Heti 2 óra. Az 1. csoportnak hétfő d.e 9—11-ig a Vályí 
Gyula teremben, a 2. csoportnak kedd de. 10—12-ig a Farkas 
Gyula teremben. ' . 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
A matematika tanítása. Heti 2 óra. Péntek du. 5—7-ig a Fejér Lipót terem-

bén. 
Előadó: KÁLLAI ISTVÁN szakvezető tanár, meghívott előadó.-

Kísérleti fizika. Heti 2 óra. Szerda' du. 6—8-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tan-
termében. * 

Előadó: Dr. GYULAI JÓZSEF tudományos munkatárs, meghívott elő-
adó. 

Elméleti fizika.. Heti 4+1 óra. Hétfő és csütörtök de. 11—l-ig az Elméleti 
Fizikai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. HORVÁTH JÁNOS docens, tanszékvezető. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak kedd de. 10—11-rig az Elméleti Fizikai 
Intézet tantermében, a 2. csoportnak kedd déli 12—l-ig a Haar 
Alfréd teremben. ' . 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
Csillagászat. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig az Elméleti Fizikai Intézet 

tahtermében. ' 
Előadó: Dr. CSADA IMRE tudományos munkatárs, meghívott előadó. 

A fizika tanítása. Heti 1+4 óra. Hétfő de. 8—9-ig a Fejér Lipót teremben. 
Előadó: Dr. MAKAI LAJOS adjunktus. . 

Gyakorlat: az- 1. csoportnak hétfő du. 3—7-ig, a 2. csoportnak kedd 
du. 3—7-ig a Kísérleti Fizikai Intézet szakdidaktikai laboratóriu-
mában. * 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus. * 
/ Speciális kollégium. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK 

Affin-terek. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 
Előadó: Őr. MOÓR ARTHUR adjunktus. 

• «" 

Algebrai struktúrák általános elmélete. Heti 2 óra. Később megállapítandó 
időben és helyen. 

Előadó: Dr. SZÁSZ GÁBOR docens. 
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Fejezetek a gráfelméletből. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és he-
lyen. 

Előadó: Dr. ÁDÁM ANDRÁS tudományos munkatárs, meghívott előadó. 
Molekuláris lumineszcencia. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és 

helyen. 
Előadó: Dr. DOMBI JÓZSEF adjunktus. 

Fényelektromos jelenségek. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és he-
lyen. 

Előadó: Dr. GOMBAY LAJOS docens. 
A kvantummechanika modern fejezetei. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig az 

Elméleti Fizikai Intézet tantermében. 
Előadó: Dr. BERENCZ FERENC adjunktus. 

Idegen nyelv. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Német nyelv (kezdő). Heti 2* óra. Szerda du. 3—5-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. 

Német nyelv (haladó). Heti 2 óra. Szerda du. -3—5-ig a Haar Alfréd teremben. 
Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár.-

Angol nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a Fejér Lipót teremben. 
Előadó: Dr. HALÁSZNÉ Dr. SZÁSZ ANNA MÁRIA vezető nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Szombat de. 11—l-ig a Szerves Kémiai Intézet 
tanulószobájában. 

" Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 

Kollokvium: tudományos szocializmus, fejlődés- és neveléslélektan, analízis, 
geometria, matematika alapjai c. három kollégium közül kettő sza-
bad választás szerint, elméleti fizika, csillagászat, idegen nyelv. 

Gyakorlati jegy: elemi matematika, elméleti fizika, a fizika tanítása. 

MATEMATIKA-FIZIKA SZAK 

• V. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a Riesz Frigyes te-
remben. 

Előadó: Dr. VARGA LAJOS tanársegéd. 

A fizika tanítása. Heti 1 óra. Szerda du. 2—3-ig a Kísérleti Fizikai Intézet 
tantermében. t 

Előadó: Dr. MAKAI LAJOS adjunktus. 

Matematikai szakdolgozattal kapcsolatos szakszeminárium. Heti 4 óra. Szerda 
du. 3—7-ig a Grünwald Géza teremben. 

Szemináriumvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
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Elméleti fizikai szakdolgozattal kapcsolatos szákszeminárium. Heti 4 óra-
Szerda dü. 3—7-ig az Elméleti Fizikai Intézet tantermében. 

Szemináriumvezetők: Dr. BERENCZ FERENC és Dr. GILDE FERENC 
docensek. 

Kísérleti fizikai szakdolgozattal kapcsolatos szákláboratórium. Heti 8 óra. 
"Szerda és péntek du. 3—7-ig a Kísérleti Fizikai Intézet laborató-
riumában.' 

Laboratóriumvezetők: Dr. GOMBAY LAJOS és Dr. SZALAY LÁSZLÓ 
docensek. , 

Szigorlat: tudományos szocializmus. 

MATEMATIKA SZAKOS TANÁR—MATEMATIKUS SZAK 

III. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 3 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a Bolyai teremben,, 
egy óra később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA tanársegéd. 

Pedagógia. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a Riesz Frigyes teremben. 
Előadó: Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délélőtt.) 
Gyakorlatvezető: Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 

Analízis. Heti 3+1 óra. Szerda de. 10—11-ig a Riesz Frigyes teremben, csü-
törtök de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár. 
Gyakorlat: szerda du. 3—4-ig a Farkas Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: Dr. FODOR GÉZA döcens. 

Algebra és számelmélet. Heti 2 óra. Péntek de. 10—12-ig a Riesz Frigyes te-
remben. 

Előadó: Dr. SZENDREI JÁNOS főiskolai tanár, meghívott előadó. 
» 

Ábrázoló geometria. Heti 2 + 1 óra. Kedd de. 10—12-ig a Kerékjártó Béla te-
remben. 

Előadó: CSÜRINÉ PAÁR PIROSKA tanársegéd. 
Gyakorlat: szombat de. 10—11-ig a Kerékjártó Béla teremben.. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Elemi matematika. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a Haar Alfréd teremben. 
Gyakorlatvezető: PINTÉR LAJOS adjunktus. 

Numerikus és grafikus módszerek. Heti 2+2 óra. Hétfő de. 10—12-ig a Kerék—, 
jártó Béla teremben. 

Előadó: Dr. STACHÓ .LAJOS tanársegéd. 
Gyakorlat: szerda du. 4—6-ig a Farkas Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz a tanársegéd. 
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Automatikus számológépek programozása. Heti 2 + 3 óra. Kedd du. 3—5-ig 
a Fejér Lipót teremben. 

Előadó: Dr. KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár. 
Gyakorlat: Kedd de. 8—10-ig és péntek déli 12—l-ig á Haar Alfréd 
teremben. 

Gyakorlatvezető: Dr. STACHÖ LAJOS tanársegéd. 
Differenciálegyenletek. Heti 2 + 1 óra. Szerda de. 11—l-ig a Haar Alfréd te-

remben. 
Előadó: Dr. SZÖKEFALVY-NAGY BÉLA egyetemi tanár. 

Gyakorlat: péntek du. 1—2-ig a Hahr Alfréd teremben. 
Gyakorlatvezető: PINTÉR LAJOS adjunktus. 

Matematikai gépek. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a Kerékjártó Béla teremben. 
Előadó: MUSZKA DÁNIEL tudományos munkatárs, meghívott előadó. 

Idegen nyelv. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Német nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a Szerves Kémiai Inté-
zet tanulószobájában. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 
Német nyelv (haladó). Heti 2 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a Fejér Lipót terem-

ben. , 
Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 

Angol nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a Kerékjártó Béla te-
remben. 

Előadó: Dr. HALÁSZNÉ Dr. SZÁSZ ANNA MÁRIA vezető nyelvtanár. 
Angol nyelv (haladó). Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a Riesz Frigyes terem-

ben. 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Kedd déli 12—2-ig a Szerves Kémiai Intézet tanuló-
szobájában. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 
Kollokvium: politikai gazdaságtan, pedagógia, analízis, algebra és számelmélet, 

numerikus és grafikus módszerek, automatikus számológépek prog-
ramozása, differenciálgyenletek. 

Gyakorlati jegy: elemi matematika, numerikus és grafikus módszerek, automa-
tikus számológépek programozása, differenciálegyenletek, idegen 
nyelv. 

MATEMATIKA SZAKOS TANÁR—MATEMATIKUS SZAK 

IV. évfolyam. 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: CSÉPANYI DEZSŐ adjunktus. 
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Fejlődés- és neveléslélektan. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a Riesz Frigyes te-
. > remben. 
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 
Gyákorlatvezető: Később megbízandó gyakorlatvezető. 

Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Szombat de. 8—10-ig (két-
hetenként) a Bolyai teremben. 

Előadó: HORVÁTH-JÓZSEF tanársegéd. 

Analízis. Heti 3 óra. Péntek de. 10—12-ig .a Haar Alfréd teremben és szombat 
de. 10—11-ig a Bolyai teremben. 

. ' Előadó: Dr. SZÖKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár. 

Geometria. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a Haar Alfréd teremben. 
Előadó: Dr. RÉDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár. 

Matematika alapjai. Heti 3 óra. Szerda déli 12—2-ig és péntek déli 12—l-ig 
a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár. 

Elemi matematika. Heti 2 óra. Hétfő de. 9—11-ig a Vályi Gyula teremben. 
Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

A matematika tanítása. Heti 2 óra. Péntek du. 5—7-ig a Fejér Lipót teremben. 
Előadó: KÁLLAI ISTVÁN szakvezető tanár, meghívott előadó. 

Valószínűségszámítás. Heti 2 + 1 óra. Kedd de. 10—12-ig a Fejér Lipót terem-
ben. 

Előadó: Dr. TANDORI KÁROLY docens. 
' Gyakorlat: kedd déli 12—l-ig a Fejér Lipót teremben. 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz a docens. 

Numerikus és grafikus módszerek. Heti 2 + 1 óra. Csütörtök de. 8—10-ig 
a Haar Alfréd teremben. 

Előadó: Kinevezendő tanársegéd. 
Gyakorlat: hétfő de. 8—9-ig a Haar Alfréd teremben. 
Gyakorlatvezető: kinevezendő tanársegéd. 

Automatikus számológépek programozása. Heti 2 + 2 óra. Kedd du. 5—7-ig 
a Fejér Lipót teremben. 

Előadó: Dr, KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tánér. 
Gyakorlat: hétfő de. 11—l-ig a Vályi Gyula teremben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
Differenciálegyenletek. Heti 2 + 1 óra. Csütörtök dé. 11—l-ig a Haar Alfréd 

teremben. 
Előadó: Dr. SZÖKEFALVY-NAGY BÉLA egyetemi tanár. 

Gyakorlat: kedd du. 1—2-ig a Fejér Lipót teremben. 
Gyakorlatvezető: PINTÉR LAJOS adjunktus. 



Matematikai laboratóriumi gyakorlat. Heti 4 óra. Péntek de. 8—10-ig és du. 
3—5-ig a Bolyai Intézet laboratóriumában. . • 

Gyakorlatvezető: MUSZKA DÁNIEL tudományos munkatárs, meghívott 
gyakorlatvezető. 

Idegen nyelv. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Német nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig á Bolyai teremben. 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. 

Német nyelv (haladó). Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a Haar Alfréd teremben. 
Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 

Angol nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a Fejér Lipót teremben. 
Előadó: Dr. HALÁSZNÉ Dr. SZÁSZ ANNA MÁRIA vezető nyelvtanár. 

Francia nyelv. Heti 2 óra. Szombat de. 11—l-ig a Szerves Kémiai Intézet ta-
nulószobájában. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 
Kollokvium: tudományos szocializmus, fejlődés- és neveléslélektan, analízis, 

geometria, matematika alapjai, automatikus számológépek programo-
zása, idegen nyelv. 

Gyakorlati jegy: elemi matematika, numerikus és grafikus módszerek, aulpma-
tikus számológépek programozása, differenciálegyenletek, matemati-
kai laboratóriumi gyakorlatok. 

KÉMIA—FIZIKA SZAK 

I. évfolyam. 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: KOCSONDI ANDRÁS tanársegéd. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Kedd du. 4—6-ig a Szerves Kémiai Intézet tantermé-
- ben. 

Előadó: Dr. HALÁSZNÉ Dr. SZÁSZ ANNA MÁRIA vezető nyelvtanár. 

Logika. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Matematika. Heti. 4 + 3 óva' Kedd de. 10—12-ig és szerda de. 11—l-ig a Szer-
vetlen és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. HUHN PÉTER docens. 
Gyakorlat: péntek de. 10—11-ig a Farkas Gyula teremben, szombat 
de. 9—11-ig a Szerves Kémiai Intézet tantermében. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Kísérleti fizika. Heti 4 + 2 óra. Csütörtök és szombat de. 11—l-ig a Kísérleti 
Fizikai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. SZALAY LÁSZLÓ docens. 
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Gyakorlat: kedd du. 2—4-ig a Kísérleti Fizikai Intézet alagsori ta-
- nuíószobájában. 

Gyakoriátvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
Általános kémia. Heti 5 + 6 óra. Szerda, csütörtök de. 9—11-ig és péntek de. 

9—10-ig a Béke tanteremben. • 
Előadó: HORVÁTH ERZSÉBET tanársegéd. 

Gyakorlat: szerda du. 2—8-ig az Általános és Fizikai Kémiai Intézet 
Béke épületi földszinti laboratóriumában. 

Gyakorlatvezétők: Ugyanaz a tanársegéd' és Dr. BICZÖKNÉ Dr. KON-
DOR ERZSÉBET adjunktus, Dr. KISSNÉ BAKSAY EDIT tanár-
segéd. , . 

Testnevelés. Heti 1 óra. Később megállapítandó időben az Ady téri sportpá-
lyán. 

Kollokvium: filozófiatörténet, logika, matematika, kísérleti fizika, általános 
kémia. 

Gyakorlati jegy: matematika, kísérleti fizika, általános kémia, orosz nyelv. 

KÉMIA—FIZIKA SZAK 

f • II. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus.-Heti 4 óra. Kedd de. 8—10-ig a Béke 
tanteremben, péntek de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. SZÉKELY SÁNDOR adjünktus. 
Logika. Heti 2 óra. Kedd de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 

«Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Fejlődés- és neveléslélektan. Heti 1 óra. Péntek du. 3—5-ig (kéthetenként) a 

természettudománykari előadóteremben. 
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 

Iskolai lélektani • gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 
Gyakorlatvezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

• Orosz nyelv. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a Szerves Kémiai Intézet tan-
termében. 

Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. 
Matematika. Heti 2 + 2 óra. Szombat de. 9—11-ig a Szervetlen és Analitikai 

Kémiai Intézet tantermében. 
Előadó: Dr. HUHN PÉTER docens. 

Gyakorlat: hétfő de. 8—10-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai In-
tézet tantermében. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. , . 
Kísérleti fizika. Heti, 5 + 1 óra. Hétfő de. 10—12-ig, kedd déli 12—l-ig és szer-

da de. 9—íl-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tantermében. 
Előadó: Dr. BUDÓ ÁGOSTON egyetemi tanár. 
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Gyakorlat: "hétfő déli 12—l-ig a Kísérleti Fizikai Intézet alagsori 
tanulószobájában. * 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
Fizikai laboratórium. Heti 2 óra. Kedd du. 3—7-ig (kéthetenként) a Kísérleti 

Fizikai Intézet laboratóriumában. 
Gyakorlatvezetők: Megbízandó gyakorlatvezetők. 

Elméleti mechanika. Heti 2 + 1 óra. Péntek de. 10—12-ig az Elméleti Fizikai 
Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. BERENCZ FERENC docens. 
Gyakorlat: szerda du. 1—2-ig az Elméleti Fizikai Intézet tantermé-
ben. • 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
Analitikai kémia. Heti 2 + 5 óra. Kedd du. 1—2-ig és csütörtök de. 9—10-ig a 

Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 
Előadó: Dr. BATTA ISTVÁN tanársegéd; 

Gyakorlat: hétfő du. 2—7-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai In- ' 
tézet laboratóriumában. ^ 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz a tanársegéd és kinevezendő tanársegéd. 
Szervés kémia. Heti 3 óra. Szerda de. 11—l-ig és péntek déli 12—l-ig a Szer-

ves Kémiai Intézet tantermében. 
Előadó: Dr. WEISZNÉ dr. VINCZE IRÉN adjunktus. 

Testnevelés. Heti 1 óra. Később megállapítandó időben az Ady téri sport-
pályán. 

Kollokvium: dialektikus és történelmi materializmus, logika, fejlődés- és ne-
veléslélektan, orosz nyelv, - matematika, elméleti mechanika, szerves 
kémia. 

Gyakorlati jegy: matematika, fizikai laboratórium, elméleti mechanika? anali-
tikai kémia. 

* 

KÉMIA—FIZIKA SZAK 
III. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 3 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a Bolyai teremben, egy 
óra később megállapítandó időben és ¡helyen. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA tanársegéd. 
Pedagógia. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a Riesz Frigyes teremben. 

Előadó: Dr. GAZSÓ ISTVÁN tanársegéd. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 

Gyakorlatvezető: Dr. GAZSÖ ISTVÁN tanársegéd. 
Kísérleti fizika. Heti 2 + 2 óra. Péntek du. 4—6-ig a Kísérleti Fizikai Intézet 

tantermében. 
Előadó: Dr. LANG JÁNOS adjunktus. 

Gyakorlat: szerda de. 10—12-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tanuló-
szobájában. 

Gyakorlatvezető: Dr. GÁTI LASZLÖ adjunktus. 
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Fizikai laboratórium. Heti 5 óra. Szombat de. 8—l-ig a Kísérleti Fizikai Inté-
zet nagy és kis laboratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: KISPÉTER JÓZSEF tanársegéd és kinevezendő tanár-
segéd. 

Elméleti fizika. Heti 4 + 1 óra. Hétfő de. 11—l-ig a Farkas Gyula teremben, 
kedd déli 12—2-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Kinevezendő tanársegéd. 
Gyakorlat: csütörtök de. 10—11-ig az Elméleti Fizikai Intézet tan-
termében. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
Szerves kémiai gyakorlat. Heti 6 óra. Hétfő du. 2—8-ig a Szerves Kémiai In-

tézet biológiai laboratóriumábán. 
Gyakorlatvezető: Dr. MÉSZÁROS LAJOS tanársegéd. 

Ásványtan. Heti. 2 + 1 óra. Péntek de. 9—11-ig az Ásványtani Intézet tanter-
mében. 

Előadó: Dr. GRASSELLY GYULA tudományos kutató, meghívott előadó. 
Gyakorlat: kedd de. 9—10-ig az Ásványtani Intézet tantermében. 

Gyakorlatvezető: Dr. KLIVÉNYINÉ Dr.YlÓZSA ÉVA tanársegéd. 
Fizikai kémia. Heti 3 + 1 óra. Hétfő de. 9—11-ig és kedd de. 10—11-ig a Béke 

. tanteremben. 
Előadó: Dr. KISS LÁSZLÓ tanársegéd. 

Gyakorlat: kedd de. 11—12-ig az Általános és Fizikai Kémiai Intézet 
IV. emeleti laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: Dn BÁN MIKLÓS tudományos munkatárs, meghívott, 
gyakorlatvezető. • • 

Idegen nyelv. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Kémet nyelv (kezdő). Péntek du. 2—4-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tanulószo-
bájában. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 
Német nyelv• (haladó). Heti 2 óra. Szerda du. 5—7-ig a Szervetlen és Analitikai 

Kémiai Intézet tanulószobájában. 
Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. . • 

Kollokvium: politikai gazdaságtan, pedagógia, elméleti fizika, ásványtan, fizi-
kái kémia. 

Gyakorlati jegy: kísérleti fizika, fizikai laboratórium, elméleti fizika, szerves 
kémia, idegen nyelv. 

KÉMIA—FIZIKA SZAK ' 
IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: CSÉPÁNYI DEZSŐ adjunktus. 
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Fejlődés- és neveléslélektan. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a természettudo-
mánykari előadótéremben. 

" Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 

Gyakorlatvezetők: Később megbízandó gyakorlatvezetők. 
Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája., Heti 1 óra. Szombat de. .8—10-ig (két-

hetenként) a Bolyai teremben. 
Előadó: HORVÁTH JÓZSEF tanársegéd. 

Elméleti fizika. Heti 4 + 1 óra. Kedd de. 11—l-ig az Elméleti Fizikai Intézet 
tantermében, péntek de. 11—l-ig a Fejér Lipót teremben. 

Előadó: Dr. GILDE FERENC docens. 
Gyakorlat: péntek de. 10—11-ig a Kerékjártó «Béla teremben. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
•Csillagászat. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8—10-ig az Elméleti Fizikai Intézet tan-

termében. 
Előadó: Dr. CSADA IMRÉ tudományos munkátárs, meghívott előadó. 

Fizika tanítása. Heti 1 + 4 óra. JKétfő de. 8—9-ig a Fejér Lipót teremben. 
Előadó: Dr.' MAKAI LAJOS adjunktus. 

Gyakorlat: szerda du. 3—7-ig a Kísérleti Fizikai Intézet szakdidak-
tikai laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: BOR PÁL tanársegéd. 
Fizikai kémia. Heti 1 + 6 óra. Hétfő du. 2—3-ig áz Általános és Fizikai Ké-

miai Intézet III. emeleti laboratóriumában. 
Előadó: Dr. HORVÁTH JÓZSEF tanársegéd.-

Gyakorlat: hétfő du. 3—8-ig az Általános és Fizikai Kémiai Intézet 
III. emeleti laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz a tanársegéd. 
Kémiai technológia. Heti 2 óra. Péntek du. 3—5-ig a Béke tanteremben. 

Előadó: SÍPOS GYÖRGY adjunktus, tanszékvezető. 
Kólloidika. Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig később megállapítandó helyen. 

Előadó: Dr. GILDÉNÉ FARKAS MÁRIA tanársegéd. 
Kémia tanítása. Heti 1 + 3 óra. Szombat de. 10—11-ig az Általános és Fizikai 

Kémiai Intézet IV. emeleti laboratóriumában. 
Előadó: Dr. BICZÓJÍNÉ Dr. KONDOR ERZSÉBET adjunktus. 

Gyakorlat: péntek du. 5—8-ig az Általános és Fizikai Kémiai Inté-
zet Béke épületi földszinti laboratóriumában. 

. Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus. 
Speciális kollégium. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KÖ.TELEZÖ SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK 

Molekuláris lumineszcencia. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és he-
lyen. 

Előadó: Dr. GYULAI JÓZSEF tudományos munkatárs, meghívott elő-
adó. 
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Fényelektromos jelenségek. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és he-
lyen. 

Előadó: Dr. GOMBAY LAJOS docens. 

A kvantummechanika modern fejezetei. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig az 
Elméleti Fizikai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. BERENCZ FEÜtENC docens. 

Materialista világnézet a kémiában. Heti 2 óra. Később megállapítandó idő-
ben és helyen. 

Előadó: Dr. CSEH ISTVÁN adjunktus. 

Gyógyhatású szerves vegyületek kémiája. Heti 2 óra. Kedd du. 2—4-ig a Szer-
ves Kémiai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. WEISZNÉ Dr. VINCZE IRÉN adjunktus. ' 

Kiegészítések a • szervetlen kémiához. Heti 2 óra. Kedd de. 10—11-ig és szerda 
déli 12—l-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tanulószo-
bájában. 

Előadó: Dr. SZABÓ ZOLTÁN egyetemi tanár. 
Idegen nyelv. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Német nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Hétfő de. 9—11-ig a Haar Alfréd teremben. 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. 

Német nyelv (haladó). Heti 2 óra. Hétfő de. 9—11-ig a Szervetlen és Anali-
tikai Kémiai Intézet tanulószobájában. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 

Angol nyelv. Heti 2 óra. Hétfő de. 9—11-ig a Fejér Lipót teremben. 
Előadó: Dr. HALÁSZNÉ dr. SZÁSZ ANNAMÁRIA vezető nyelvtanár. 

Kollokvium: tudományos szocializmus, fejlődés- és neveléslélektan, csillagá-
szat, kémiai technológia, kolloidika, speciális kollégium, idegen 
nyelv. 

Gyakorlati jegy: elméleti fizika, fizika tanítása, fizikai kémia, kémia tanítása. 

KÉMIA—FIZIKA SZAK 

V. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a Riesz Frigyes te-
remben. 

Előadó: Dr. VARGA LAJOS tanársegéd. 
A fizika tanítása. Heti 1 óra. Szerda du. 2—3-ig a Kísérleti Fizikai Intézet 

tantermében. 
Előadó: Dr. MAKAI LAJOS adjunktus. 
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Kísérleti fizikai szakdolgozattál kapcsolatos száklaboratórium. Heti 8 óra. Hétfő 
és szerda du. 3—7-ig a Kísérleti Fizikai Intézet laboratóriumában. 

Laboratóriumvezetők: Dr. GOMBAY LAJOS és Dr. SZALAY LÁSZLÖ 
docensek. 

Elméleti fizikai szakdolgozattal kapcsolatos szakszeminárium. Heti 4 óra. Szerda 
du. 3—7-ig az Elméleti Fizikai Ifttézet könyvtárában. 

Szemináriumvezetők: Dr. BERENCZ FERENC és Dr. GILDE FERENC 
docensek. 

Általános és fizikai kémiai szakdolgozattál kapcsolatos szaklaboratórium. Heti 
8 óra. Hétfő és szerda du. 3—7-ig az Általános és Fizikai Kémiai 
Intézet laboratóriumában. 

Laboratóriumvezető: Dr. KISS LÁSZLÓ tanársegéd.. 
Szerves kémiai szakdolgozattál kapcsolatos szaklaboratórium. 

Laboratóriumvezető: Dr. WEISZNÉ Dr. VINCZE IRÉN adjunktus. 
Szigorlat: tudományos szocializmus. 

\ 

BIOLÓGIA—KÉMIA SZAK 

I. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: KOCSONDI ANDRÁS tanársegéd. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Péntek reggel 7—9-ig a Földrajzi Intézet tanulószo-
bájában. 

Előadó: FERKÁNÉ SALLAI JÚLIA nyelvtanár. 

Logika. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Allatszervezettan. Heti 4+4 óra. Hétfő, kedd, csütörtök és szombat déli 12— 
l-ig az Állattani Intézet laboratóriumában. 

Előadó: Dr. ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár. 
Gyakorlat: a csoport egyik felének kedd du. 3—7-ig, a másik fe-
lének szombat de. 8—12-ig az Állattani Intézet laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: ERDÉLYI LAJOS tanársegéd. 
Növényszervezettan. Heti 3 + 4 óra. Szerda, csütörtök és péntek de. 11—12-ig 

a természettudománykari előadóteremben. 
Előadó: Dr. SIMONCSICS PÁL adjunktus. 

Gyakorlat: hétfő du. 3—7-ig a Növénytani Intézet II. sz. laborató-
riumában. 

Gyakorlatvezető: Dr. MARÓTI IMRE tanársegéd. 

Általános kémia. Heti 5+6 óra. Szerda, csütörtök de. 9—11-ig, péntek de. 
9—10-ig a Béke tanteremben. 

Előadó: HORVÁTH ERZSÉBET tanársegéd. 
Gyakorlat: szerda du. 2—8-ig az Altalános és Fizikai Kémiai In-
tézet Bolyai épületi földszinti laboratóriumában. 
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Gyakorlatvezetők: Ugyanaz a tanársegéd, Dr. BICZÖKNÉ Dr. KON-
DOR ERZSÉBET adjunktus és Dr. KISSNÉ BAKSAY EDIT ta-
nársegéd. 

Ásvány- és kőzettan. Heti 2 + 1 óra. Kedd de. 10—12-ig az Ásványtani Intézet 
tantermében. 

Előadó: Dr. KOCH SÁNDOR egyetemi tanár. 
Gyakorlat: hétfő de. 10—11-ig az Ásványtani Intézet tantermében. 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz az egyetemi tanár. 

Testnevelés. Heti 1 óra. Hétfő de. 11—12-ig az Ady téri sportpályán. 

Kollokvium: filozófiatörténet, logika, állatszervezettan, növényszervezettan, ál-
talános kémia, ásvány- és kőzettan. 

Gyakorlati jegy: állatszervezettan, növényszervezettan, általános kémia, orosz 
nyelv. 

BIOLÓGIA—KÉMIA SZAK 

II. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 4 óra. Kedd de. 8—10-ig a 
Béke tanteremben, péntek de. 8—10-ig a Bolyai 'teremben. 

Előadó: Dr. SZÉKELY SÁNDOR adjunktus. 

Logika. Heti 2 óra. Kedd de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 

Fejlődés és neveléslélektan. Heti 1 óra. Péntek du. 3—5-ig (kéthetenként) a 
természettudománykari előadóteremben. 

Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 
Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 

Gyakorlatvezető: NAGY JÁNOS tanársegéd. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig a Földtani Intézet tantermében. 
Előadó: FERKÁNÉ SALLAI JÜLIA nyelvtanár. 

Állatrendszertan, állatföldrajz. Heti 4 óra. Hétfő déli 12—l-ig, du. 2—3-ig, 
péntek du. 2—3-ig és szombat déli 12—l-ig a természettudomány-
kari előadóteremben. 

Előadók: Dr. KOLOSVÁRY GÁBOR egyetemi tanár és Dr. HORVÁTH 
ANDOR adjunktus. 

Emberanatómia. Heti 2 + 1 óra. Hétfő de. 9—10-ig és szombat de. 11—12-ig 
az Állattani Intézet laboratóriumában. 

Előadó: Dr. ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár. 
Gyakorlat: szombat de. 10—11-ig az Állattani Intézet laborató-
riumában. 

Gyakorlatvezető: HORVÁTH IMRE tanársegéd. 
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Növényrendszertan, növényföldrajz. Heti 2+2 óra. Szerda és péntek de. 10— 
11-ig a Növénytani Intézet I. sz. laboratóriumában. 

Előadó: Dr. GREGUSS PÁL egyetemi tanár. 
Gyakorlat: csütörtök de. 10—12-ig a Növénytani Intézet II. sz. la-
boratóriumában. 

Gyakorlatvezető: BODROGKÖZY GYÖRGY tanársegéd. 
Analitikai kémia. Heti 2+5 órg. Kedd du. 1—2-ig és csütörtök de. 9—10-ig 

a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 
Előadó: Dr. BATTA ISTVÁN tanársegéd. 

Gyakorlat: szerda du. 2—7-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Intézet laboratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: Ugyanaz a tanársegéd és kinevezendő tanársegéd. 
Szerves és biokémia. Heti 3 óra. Szerda de. 11—l-ig és péntek déli 12—l-ig a 

Szerves Kémiai Intézet tantermében. 
Előadó: Dr. WEISZNÉ dr. VINCZE IRÉN adjunktus. 

Matematika. Heti 3+2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 
Előadó: Később megbízandó előadó. 

Gyakorlat: Később megállapítandó időben és helyen. 
Gyakorlatvezető: Később megbízandó gyakorlatvezető. 

Testnevelés. Heti 1 óra. Kedd déli 12—l-ig az Ady téri sportpályán. 
Kollokvium: dialektikus és történelmi materializmus, logika, fejlődés- és ne-

veléslélektan, orosz nyelv, állatrendszertan-állatföldrajz, emberana-
tómia, szerves és biokémia. • 

Gyakorlati jegy: állatrendszertan-állatföldrajz, növényrendszertan-növényföld-
rajz, analitikai kémia, matematika. 

BIOLÖGIA—KÉMIA SZAK 
III. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 3 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a Bolyai teremben, 
egy óra később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÖZA tanársegéd. 
Pedagógia. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a Földrajzi Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 

Gyakorlatvezető: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus. 
Állatrendszertan, állatföldrajz. Heti 2 óra. Csütörtök du. 1—2-ig és péntek 

déli 12—l-ig a természettudománykari előadóteremben. 
Előadók: Dr. KOLÖSVÁRY GÁBOR egyetemi tanár és Dr. HORVÁTH 

ANDOR adjunktus. 
Allatélettan, idegélettan. Heti 4+3 óra. Szerda és csütörtök de. 10—12-ig az 

Állattani Intézet laboratóriumában. 
Előadó: Dr. BICZOK FERENC adjunktus. 

Gyakorlat: szerda du. 3—6-ig az Állattani Intézet laboratóriumában. 
Gyakorlatvezető: ERDÉLYI LAJOS tanársegéd. 
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Növényrendszertan, növényföldrajz. Heti 3 + 2 óra. Kedd de. 11—12-ig, csütör-
tök déli 12—l-ig és péntek de. 11—12-ig a Növénytani Intézet I. sz. 
laboratóriumában. 

Előadó: Dr. GREGUSS PÁL egyetemi tanár. 
Gyakorlat: kedd déli 12—2-ig a Növénytani Intézet II. sz. labora-
tóriumában. 

Gyakorlatvezető: BODROGKÖZY GYÖRGY tanársegéd. 
Szerves és biokémia. Heti 2+6 óra. Kedd de. 8—10-ig a Szerves Kémiai Inté-

zet tantermében. 
Előadó: Dr. MATKOVICS BÉLA adjunktus. 

Gyakorlat: hétfő du. 2—8-ig a Szerves Kémiai Intézet laboratóriu-
mában. 

Gyakorlatvezető: FÖLDEÁK SÁNDOR tanársegéd. 
Fizikai kémia. Heti 3+2 óra. Hétfő de. 9—11-ig és kedd de. 10—11-ig a Béke 

tanteremben. 
Előadó: Dr. KISS LÁSZLÓ tanársegéd. 

Gyakorlat: hétfő de. 11—l-ig az Általános és Fizikai Kémiai Inté-
zet III. emeleti laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: Dr. BÁN MIKLÖS tudományos munkatárs, meghívott 
gyakorlatvezető. 

Szigorlat: állatrendszertan-állatföldrajz, növényrendszertan-növényföldrajz. 
Kollokvium: politikai gazdaságtan, pedagógia, szerves és biokémia, fizikai 

kémia. 
Gyakorlati jegy: állatélettan-idegélettan, növényrendszertan-növényföldrajz, 

szerves és biokémia. 

BIOLÓGIA—KÉMIA SZAK ' 

IV. évfolyam 
Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: CSÉPÁNYI DEZSŐ adjunktus. 
Fejlődés- és neveléslélektan. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a természettudo-

mánykari előadóteremben. 
Előadó: Dr. DURÖ LAJOS docens. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 
Gyakorlatvezetők: Később megbízandó gyakorlatvezetők. 

Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Szombat de. 8—10-ig (két-
hetenként) a Bolyai teremben. 

Előadó; HORVÁTH JÖZSEF tanársegéd. 
Allatélettan, idegélettan. Heti 2 óra. Szerda és péntek déli 12—l-ig az Állat-

tani Intézet laboratóriumában. 
Előadó: Dr. ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár. 

Származás- és örökléstan. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig az Állattani Intézet 
tantermében. 

Előadó: Dr. BICZÖK FERENC adjunktus. 
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Növényélettan, mikrobiológia. Heti 3+5 óra. Hétfő de. 10—12-ig és kedd déli 
12—l-ig a természettudománykari előadóteremben. 

Előadó: Dr. BERTÉNYINÉ Dr. VARGA MAGDOLNA docens. 
Gyakorlat: hétfő déli 12—l-ig a természettudománykari előadóte-
remben, szerda du. 3—7-ig a Növényélettani Intézet laboratóriu-
mában. 

Gyakorlatvezető: Dr. SIROKMÁNNÉ Dr. KÖVES ERZSÉBET tanár-
segéd. 

Biológia tanítása. Heti 2+2 óra. Péntek de. 8—10-ig az Állattani Intézet la-
boratóriumában. 

Előadó: Dr. BICZÖK FERENC adjunktus. 
Gyakorlat: csütörtök de. 8—10-ig az Állattani Intézet laboratóriu-
mában. 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus. 

Fizikai kémia. Heti 1+5 óra. Hétfő du. 2—3-ig az Általános és Fizikai Ké-
miai Intézet III. emeleti laboratóriumában. 

Előadó: NAGY PÁL tanársegéd. 
Gyakorlat: hétfő du. 3—8-ig az Általános és Fizikai Kémiai Inté-
zet III. emeleti laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz a tanársegéd. 
Kémiai technológia. Heti 2 óra. Kedd du. 4—6-ig a Béke tanteremben. 

Előadó: Dr. SZÉLL TAMÁS adjunktus. 

Kolloidika. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a Szervetlen és Analitikai Ké-
miai Intézet tanulószobájában. 

Előadó: Dr. GILDÉNÉ FARKAS MARIA tanársegéd. 

Kémia tanítása. Heti 1+3 óra. Szombat de. 10—11-ig az Általános és Fizikai 
Kémiai Intézet IV. emeleti laboratóriumában. 

Előadó: Dr. BICZÖKNÉ Dr. KONDOR ERZSÉBET adjunktus. 
Gyakorlat: péntek du. 2—5-ig az Általános és Fizikai Kémiai Inté-
zet Béke épületi földszinti laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus. 

Speciálkollégium. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ SPECIÁLKOLLÉGIUMOK 

Materialista világnézet a kémiában. Heti 2 óra. Később megállapítandó idő-
ben és helyen. 

Előadó: Dr. CSEH ISTVÁN adjunktus. 

Gyógyhatású szerves vegyületek kémiája. Heti 2 óra. Kedd du. 2—4-ig a Szer-
ves Kémiai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. WEISZNÉ Dr. VINCZE IRÉN adjunktus. 

Kiegészítések a szervetlen kémiához. Heti 2 óra. Később megállapítandó idő-
ben és helyen. 

Előadó: Dr. SZABÖ ZOLTÁN egyetemi tanár. 
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Idegen világrészek állatföldrajza. Heti 1 óra. Később megállapítandó időben 
és helyen. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ANDOR adjunktus. 
Állatkörnyezettan. Heti 1 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. HORVÁTH ANDOR adjunktus. 
Növekedésszabályozó anyagok és gyakorlati alkalmazásuk. Heti 2 óra. Később 

megállapítandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BERTÉNYINÉ Dr. VARGA MAGDOLNA docens. 

Mikrobiológia. Heti 2 óra. Péntek de. 10—12-ig a Növényélettani Intézetben. 
Előadó: Dr. ZSOLT JÁNOS tudományos kutató, meghívott előadó. 

Kollokvium: tudományos szocializmus, fejlődés és neveléslélektan, növényélet-
' tan-mikrobiológia, kémiai technológia, kolloidika, speciálkollégium. 
Gyakorlati jegy: növényélettan-mikrobiológia, biológia tanítása, fizikai kémia, 

kémia tanítása. 

BIOLÓGIA—KÉMIA SZAK 

V. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a Riesz Frigyes te-
remben. 

Előadó: Dr. VARGA LAJOS tanársegéd. 
A növénytermesztés alapjai. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a természettudo-

mánykari előadóteremben. 
Előadó: Dr. ANTAL JÓZSEF tudományos kutató, meghívott előadó. 

Állattani szakdolgozattal kapcsolatos szaklaboratórium. Heti 8 óra. Hétfő és 
péntek du. 3—7-ig az Állattani Intézet laboratóriumában. 

Laboratóriumvezetők: Dr. BICZÓK FERENC adjunktus, HORVÁTH 
IMRE és ERDÉLYI LAJOS tanársegédek. 

Szigorlat: tudományos szocializmus. 
Kollokvium: a növénytermesztés alapjai. 

BIOLOGIA—FÖLDRAJZ SZAK • 

I. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 óra. Hétfő de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: KOCSONDI ANDRÁS tanársegéd. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Az 1. csoportnak hétfő du. 5—7-ig a Földtani Inté-
zet tantermében, a 2. csoportnak péntek de. 9—11-ig a Földrajzi 
Intézet tanulószobájában. 

Előadó: FERKÁNÉ SALLAI JÜLIA nyelvtanár. 
Logika. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
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Állatszervezettan. Heti 4+4 óra. Hétfő, kedd, csütörtök és szombat déli 12— 
l-ig az Állattani Intézet laboratóriumában. , 

Előadó: Dr. ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár. 
Gyakorlat: az 1. csoport egyik felének szerda du. 3—7-ig, a másik 
felének szombat de. 8—12-ig, a 2. csoport egyik felének hétfő du. 
3—7-ig, a másik felének szombat de. 8—12-ig az Állattani Intézet 
laboratóriumaiban. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 
Növény szervezettan. Heti 3+4 óra. "Szerda, csütörtök és péntek de. 11—12-ig 

a természettudománykari előadóteremben. 
Előadó: Dr. SIMONCSIS PÁL adjunktus. 

Gyakorlat: az 1. csoportnak péntek reggel 7—11-ig a Növénytani 
Intézet II. sz. laboratóriumában. < 

Gyakorlatvezető: Dr. KEDVES MIKLÖS tanársegéd. 
Gyakorlat: a 2. csoportnak hétfő de. 10—12-ig és péntek reggel 
7—9-ig a Növénytani Intézet I. sz. laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: GULYÁS SÁNDOR tanársegéd. 

Térkép- és vetülettan. Heti 2 + 1 óra. Kedd de. 10—12-ig az Éghajlattani In-
tézet tantermében. 

Előadó: Dr. JUHÁSZ JÁNOS adjunktus. 
Gyakorlat: az 1. csoport egyik felének hétfő du. 4—5-ig, a másik 
felének kedd du. 4—5-ig, a 2. csoport egyik felének kedd du. 4— 
5-ig, a másik felének szerda du. 4—5-ig az Éghajlattani Intézet 
tantermében. 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus. 

Matematika és csillagászati földrajz. Heti 2 + 2 óra. Csütörtök de. 9—11-ig az 
Éghajlattani Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. KISS ÁRPÁD adjunktus. 
Gyakorlat: az 1. csoport egyik felének hétfő du. 2—4-ig. a másik 
felének kedd du. 5—7-ig, a 2. csoport egyik felének kedd du. 5—7-ig, 
a másik felének szerda du. 2—4-ig az Éghajlattani Intézet tanter-
mében. 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus. 

Általános és szervetlen-kémia. Heti 4 óra. Kedd du. 3—4-ig, csütörtök du. 
1—2-ig és péntek du. 1—3-ig a Béke tanteremben. 

Előadó: Dr. CSEH ISTVÁN adjunktus. 

Ásvány- és kőzettan. Heti 2+1 óra. Szerda de. 9—11-ig az Ásványtani Intézet 
tantermében. 

Előadó: Dr. MEZŐSI JÖZSEF docens. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak hétfő de. 11—12-ig, a 2. csoportnak 
szerda déli 12—l-ig az Ásványtani Intézet tantermében. 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz a docens. 

Testnevelés. Heti 1 óra. Később megállapítandó időben az Ady téri sportpá-
lyán. 
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Kollokvium: filozófiatörténet, logika, állatszervezettan, növényszervezettan,, 
általános és szervetlen kémia, ásvány- és kőzettan. 

Gyakorlati jegy: állatszervezettan, növényszervezéttan, térkép- és vetülettan,, 
matematikai és csillagászati földrajz, orosz nyelv. 

BIOLÓGIA-FÖLDRAJZ SZAK 
II. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 4-óra. Kedd de. 8—10-ig a Béke- • 
tanteremben, péntek de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. SZÉKELY SÁNDOR adjunktus. 
Logika. Heti 2 óra. Kedd de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. KATONA PÉTER adjunktus. 
Fejlődés- és neveléslélektan. Heti 1 óra. Péntek du. 3—5-ig (kéthetenként) 

a természettüdománykari előadóteremben.' 
Előadó: BIZÖ GYULA adjunktus. 

Iskolai lélektani gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 
Gyakorlatvezetők: BIZÓ GYULA adjunktus és NAGY JÁNOS tanár -
segéd. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Az 1. csoportnak szerda de. 11—l-ig, a 2. csoportnak 
péntek de. 11—l-ig a Földtani Intézet tantermében. • 

Előadó: FERKÁNÉ SALLAI JÚLIA nyelvtanár. 
Állatrendszertan, állatföldrajz. Heti 4 óra. Hétfő déli 12—l-ig, du. 2—3-ig,. 

péntek du. 2—3-ig és szombat déli 12—l-ig a természettudomány-
kari előadóteremben. 

Előadók: Dr. KOLOZSVÁRY GÁBOR egyetemi tanár, és Dr. HORVÁTH 
ANDOR adjunktus. 

Emberanatómia. Heti 2 + 1 óra. Hétfő de. 9—10-ig és szombat de. 11—12-ig: 
az Állattani Intézet laboratóriumában. 

Előadó: Dr. ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak szombat de. 8—9-ig, a 2. csoportnak, 
szombat de. 9—10-ig az Állattani Intézet laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: HORVÁTH IMRE tanársegéd. 
Növényrendszertan, növényföldrajz. Heti 2+2 óra. Szerda és péntek de. 10— 

11-ig a Növénytani Intézet I. sz. laboratóriumában. 
Előadó: Dr. GREGUSS PÁL egyetemi tanár. 

Gyakorlat: az 1. csoportnak péntek de. 11—l-ig, a 2. csoportnak 
szerda de. 11—l-ig a Növénytani Intézet II. sz. laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: BODROGKÖZY GYÖRGY tanársegéd. 
Légkör- és éghajlattan. Heti 2 óra. Hétfő de. 10—12-ig az Éghajlattani Inté-

zet tantermében. 
Előadó: Dr. WAGNER RICHÁRD egyetemi tanár. 

Általános természeti földrajz. Heti 3+2 óra. Kedd du. 1—3-ig a Földrajzi. 
Intézet tantermében, szerda de. 9—10-ig a Földtani Intézet tanter-
mében. 
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Előadó: Dr. LÄNG SÁNDOR docens. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak szerda du. 3—5-ig a Földrajzi Intézet 
tanulószobájában, a 2. csoportnak kedd du. 3—5-ig a Földrajzi In-
tézet tantermében. 

Gyakorlatvezető: TÖTH IMRE tanánsegéd. 
Általános gazdasági földrajz. Heti 3 + 1 óra. Csütörtök de. 9—12-ig a Föld-

rajzi Intézet tantérmében. 
Előadó: Dr. KORPÁS EMIL docens, tanszékvezető. 

Gyakorlat: az 1. csoportnak szerda du. 5—6-ig a Földrajzi Intézet 
tantermében, a 2. csoportnak szerda du. 4—5-ig a Földrajzi Inté-
zet tanulószobájában. 

Gyakorlatvezető: Dr. PÉNZES ISTVÁN adjunktus. 
.Szerves és biokémia. Heti 3 óra. Hétfő de. 8—9-ig és du. 3—5-ig a Szerves 

Kémiai Intézet tantermében. 
Előadó: Dr. MATKOVICS BÉLA adjunktus. 

Testnevelés. Heti 1 óra. Csütörtök déli 12—l-ig az Ady téri sportpályán. 
Kollokvium: dialektikus és történelmi materializmus, logika, fejlődés- és ne-

veléslélektan, orosz nyelv, emberanatómia, légkör- és éghajlattan, 
szerves és biokémia. 

Gyakorlati jegy: állatrendszertan-állatföldrajz, növényrendszertan-növényföld-
rajz, általános természeti földrajz, általános gazdasági földrajz. 

BIOLÓGIA-FÖLDRAJZ SZAK 
III. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 3 óra. Csütörtök de. 8—10-ig a Bolyai teremben, 
egy óra később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA tanársegéd. 
Pedagógia. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a Földrajzi Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus. 
Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 

Gyakorlatvezető: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus. 
Állatrendszertan, állatföldrajz. Heti 2 óra. Csütörtök du. 1—2-ig és péntek 

déli 12—l-ig a természettudománykari előadóteremben. 
Előadók: Dr. KOLOSVÁRY GÁBOR egyetemi tanár és Dr. HORVÁTH 
ANDOR adjunktus. 

. Állatélettan, idegélettan. Heti 4 + 3 óra. Szerda és csütörtök de. 10—12-ig az 
Állattani Intézet laboratóriumában. 

Előadó: Dr. BICZÓK FERENC adjunktus. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak kedd du. 3—6-ig, a 2. csoportnak pén-
tek du. 3—6-ig az Állattani Intézet laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: HORVÁTH IMRE tanársegéd. 
Növényrendszertan, növényföldrajz. Heti 3+2 óra. Kedd de. 11—12-ig, csü-

törtök déli 12—l-ig és péntek de. 11—12-ig a Növénytani Intézet 
I. sz. laboratóriumában. 
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Előadó: Dr. GREGUSS PÁL egyetemi tanár. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak kedd de. 8—10-ig, a 2. csoportnak hétfő 
de. 10—12-ig a Növénytani Intézet II. sz. laboratóriumában. 

Gyakorlatvezető: BODROGKÖZY GYÖRGY tanársegéd. 
Leíró természeti földrajz. Heti 4+2 óra. Hétfő és szerda déli 12—2-ig a Föld-

rajzi Intézet tantermében. 
Előadó: Dr. ANDÔ MIHÁLY adjunktus. 

Gyakorlat: az 1. csoportnak hétfő du. 3—5-ig a Földrajzi Intézet 
tantermében. 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus. 
Gyakorlat: a 2. csoportnak hétfő du. 3—5-ig a Földrajzi Intézet 
tanulószobájában. 

Gyakorlatvezető: TÓTH IMRE tanársegéd. 
Föld- és őslénytan. Heti 1+2 óra. Péntek de. 10—11-ig a Földtani Intézet tan-

termében. 
' Előadó: Dr. MIHÁLTZ ISTVÁN egyetemi tanár. 

Gyakorlat: péntek de. 8—10-ig a Földtani Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezetők: Ugyanaz az egyetemi tanár és Dr. MOLNÁR BÉLA 
tanársegéd. 

Szigorlat: állatrendszertan-állatföldrajz, növényrendszertan-növényföldrajz. 
Kollokvium: politikai gazdaságtan, pedagógia, leíró természeti földrajz, föld-

és őslénytan. 
Gyakorlati jegy: állatélettan-idegélettan, növényrendszertan-növényföldrajz, 

leíró természeti földrajz, föld- és őslénytan. 

BIOLÓGIA—FÖLDRAJZ SZAK 
IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig a Bolyai terem-
ben. 

Előadó: CSÉPÁNYI DEZSŐ adjunktus. 
Fejlődés- és neveléslélektan. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a természettu-

dománykari előadóteremben. 
Előadó: Dr. DURO LAJOS docens. 

Iskolai gyakorlatok. Heti 1 óra. (Havonta egy fél délelőtt.) 
Gyakorlatvezetők: Később megbízandó gyakorlatvezetők. 

Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája. Heti 1 óra. Szombat de. 8—10-ig (két-
hetenként) a Bolyai teremben. 

Előadó: HORVÁTH JÓZSEF tanársegéd. 
Állatélettan, idegélettan. Heti 2 óra. Szerda és péntek déli 12—l-ig az Állat-

tani Intézet laboratóriumában. 
Előadó: Dr. ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár. 

Származás- és örökléstan. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig az Állattani Intézet 
tantermében. 

Előadó: Dr. BICZÔK FERENC adjunktus. 
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Növényélettan, mikrobiológia. Heti 3+5 óra. Hétfő de. 10—12-ig és kedd déli 
12—l-ig a természettudománykari előadóteremben. 

Előadó: Dr. BERTÉNYINÉ Dr. VARGA MAGDOLNA docens. 
Gyakorlat: az 1. csoport egyik felének kedd du. 3—7-ig. a másik • 
felének szombat de. 10—2-ig, a 2. csoport egyik felének péntek du. 
3—7-ig, a másik felének szombat de. 10—2-ig. 

Biológia tanítása. Heti 2+2 óra. Péntek de. 8—10-ig az Állattani Intézet la-
boratóriumában. 

Előadó: Dr. BICZÖK FERENC adjunktus. 
Gyakorlat: csütörtök de. 8—10-ig az Állattani Intézet laboratóriu-
mában. 

Leíró természeti földrajz. Heti 2+1 óra. Csütörtök déli 12—2-ig a Földrajzi 
Intézet tantermébeft. 

Előadó: TÖTH IMRE tanársegéd. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak kedd du. 1—2-ig, a 2. csoportnak pén-
tek du. 1—2-ig a Földrajzi Intézet tanulószobájában. 

Gyakorlatvezető: .Ugyanaz a tanársegéd. 

Leíró gazdasági földrajz. Heti 3+2 óra. Hétfő de. 9—10-ig és kedd de. 10— 
12-ig a Földrajzi Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. PÉNZES ISTVÁN adjunktus. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak. hétfő de. 8—9-ig a Földrajzi Intézet 
tantermében és du. 2—3-ig a Földrajzi Intézet tanulószobájában. 

Gyakorlatvezető: TÓTH IMRE tanársegéd. 
Magyarország gazdasági földrajza. Heti 4 + 1 óra. Csütörtök de. 10—12-ig a 

Földrajzi Intézet tanulószobájában, péntek de. 10—12-ig a Föld-
rajzi Intézet tantermében. 

Előadó: Megbízandó előadó. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak hétfő du. 3—4-ig a Földtani Intézet 
tantermében, a 2. csoportnak hétfő du. 2—3-ig a Földrajzi Intézet 
tantermében. 

Gyakorlatvezető: Megbízandó gyakorlatvezető. 

Földrajzi szeminárium. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ SPECIÁLIS SZEMINÁRIUMOK 

Gazdaságföldrajzi szeminárium. Heti 2 óra. Szerda du. 5—7-ig a Földrajzi In-
tézet tantermében. 

Szemináriumvezető: Dr. KORPÁS EMIL docens, tanszékvezető. 

Természetföldrajzi szeminárium. Heti 2 óra. Szerda du. 5—7-ig a Földtani In-
tézet tantermében. 

Szemináriumvezető: Dr. LÁNG SÁNDOR docens. 

Speciálkollégium. Heti 2 óra. 
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SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ SPECIÁLKOLLÉGIUMOK 
Idegen világrészek állatföldrajza. Heti 1 óra. Később megállapítandó időben 

és helyen. 
Előadó: Dr. HORVÁTH ANDOR adjunktus. 

Állatkörnyezettan. Heti 1 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. HORVÁTH ANDOR adjunktus. 

Növekedésszabályozó anyagok és gyakorlati alkalmazásuk. Heti 2 óra. Később 
megállapítandó időben és helyen. 

Élőadó: Dr. BERTÉNYINÉ Dr. VARGA MAGDOLNA docens. 
Mikrobiológia. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. ZSOLT JÁNOS tudományos kutató, meghívott előadó. 
A vegyipar gazdaságföldrajza. Heti -2 óra. Később megállapítandó időben és 

helyen. 
Előadó: Dr. KORPÁS EMIL docens, tanszékvezető. 

Természeti földrajz és a gyakorlati élet kapcsolata. Heti 2 óra. Később meg-
állapítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. LÁNG SÁNDOR docens. 
Kollokvium: tudományos szocializmus, fejlődés- és neveléslélektan, növény-

élettan-mikrobiológia, leíró természeti földrajz, leíró gazdasági föld-
rajz, speciálkollégium. 

Gyakorlati jegy: növényélettan-mikrobiológia, biológia tanítása, leíró gazda-
sági földrajz, földrajzi szeminárium. 

BIOLÓGIA-FÖLDRAJZ SZAK 

V. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a Riesz Frigyes terem-
ben. 

Előadó: Dr. VARGA LAJOS tanársegéd. 
A növénytermesztés alapjai. Heti 2 óra. Szerda du. 3—5-ig a természettudo-

mánykari élőadóteremben. 
Előadó: Dr. ANTAL JÖZSEF tudományos kutató, meghívott előadó. 

Gazdaságföldrajzi szakdolgozattál kapcsolatos száklaboratórium. Heti 8 óra. 
Hétfő és péntek du. 3—7-ig a Földrajzi Intézet tanulószobájában. 

Laboratóriumvezető: Dr. PÉNZES ISTVÁN adjunktus. 
Természetföldrajzi szakdolgozattal kapcsolatos szakláboratórium. Heti .8 óra. 

Hétfő és péntek du. 3—7-ig a Földrajzi Intézet tanulószobájában. 
Laboratóriumvezető: Dr. ANDÖ MIHÁLY adjunktus. 

Növénytani szakdolgozattál kapcsolatos szakláboratórium. Heti 8 óra. Hétfő 
és péntek du. 3—7-ig a Növénytani Intézet laboratóriumában. 

Laboratóriumvezetők: Dr. GREGUSS PÁL egyetemi tanár és Dr. SI-
MONCSICS PÁL adjunktus. 
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Állattani szakdolgozattál kapcsolatos szaklaboratórium'. Heti 8 óra. Hétfő és 
péntek du. 3—7-ig az Állattani Intézet laboratóriumában. 

Laboratóriumvezetők: Dr. BICZÖK FERENC adjunktus, HORVÁTH 
IMRE és ERDÉLYI LAJOS tanársegédek. 

Állatrendszertani szakdolgozattál kapcsolatos szákláboratórium. Heti 8 óra. 
Hétfő és péntek du. 3—7-ig az Állatrendszertani Intézet laborató-
riumában. 

_ Laboratóriumvezető: Dr. HORVÁTH ANDOR adjunktus. 
Szigorlat: tudományos szocializmus. 
Kollokvium: a növénytermesztés alapjai. 

VEGYÉSZ SZAK 

I. évfolyam 

Filozófiatörténet. Heti 2 ój:a. Hétfő de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: KOCSONDI ANDRÁS tanársegéd. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Az 1. csoportnak hétfő de. 11—l-ig a Földrajzi In-
tézet tanulószobájában, a 2. csoportnak szerda de. 9—11-ig a Szer-
ves Kémiai Intézet tanulószobájában. 

Előadó: Dr. HALASZNÉ Dr. SZÁSZ ANNA MÁRIA vezető nyelvtanár. 

Matematika. Heti 4 + 3 óra. Kedd de. 10—12-ig és szerda de. 11—l-ig a Szer-
vetlen és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. HUHN PÉTER docens. 
. Gyakorlat: az 1. csoportnak hétfő de. 10—11-ig az Elméleti Fizikai 

Intézet tantermében, szerda de. 9—11-ig a Farkas Gyula teremben, 
a 2. csoportnak hétfő de. 11—12-ig a Haar Alfréd teremben, déli 12— 
l-ig a Bolyai teremben, szombat de. 10—11-ig a Szerves Kémiai In-
tézet tantermében. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő tanársegéd. 

Kísérleti fizika. Heti 5 + 1 óra. Kedd du. 3—5-ig, péntek de. 10—11-ig és 
szombat de. 8—10-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. GOMBAY LAJOS docens. 
Gyakorlat: az 1. csoportnak péntek de. 9—10-ig, a 2. csoportnak 
kedd de. 9—10-ig a Kísérleti Fizikai Intézet alagsori tanulószobá-
jában. 

Gyakorlatvezető: KISPÉTER JÓZSEF tanársegéd. 
Általápos kémia. Heti 5+6. óra. Kedd .reggel 7—8-ig, du. 1—3-ig és péntek 

de. 11—l-ig a Béke tanteremben. 
Előadó: Dr. CSÁSZÁR JÓZSEF adjunktus. 

Gyakorlat: hétfő du. 2—8-ig az Általános és Fizikai Kémiai Inté-
zet Bolyai épületi földszinti laboratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: Dr. CSEH ISTVÁN adjunktus, Dr. KISSNÉ BAKSAY 
EDIT tanársegéd, és kinevezendő tanársegéd. 



Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe. Heti 1+2 óra. Szombat de. 11—12-ig a 
Béke tanteremben. 

Előadó: Dr. CSÁSZÁR JÖZSEF adjunktus. 
Gyakorlat: szerda du. 3—7-ig (kéthetenként) az Általános és Fi-
zikai Kémiai Intézet Béke épületi földszinti laboratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: Ugyanaz az adjunktus, NAGY PÁL tanársegéd és 
kinevezendő tanársegéd. 

Testnevelés. Heti 1 óra. Kedd de. 8—9-ig az Ady téri sportpályán. 
Kollokvium: filozófiatörténet, matematika, kísérleti fizika, általános kémia. 
Gyakorlati jegy: matematika, általános kémia, bevezetés a fizikai kémiai mé-

résekbe, orosz nyelv. 

VEGYÉSZ SZAK 

II. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 4 óra. Kedd de. 8—10-ig a Béke 
tanteremben, péntek de. 8—10-ig a Bolyai teremben. 

Előadó: Dr. SZÉKELY SÁNDOR adjunktus. " 
Matematika. Heti 2 + 3 óra. Szombat de. 9—11-ig a Szervetlen és Analitikai 

Kémiai Intézet tantermében. 
Előadó: Dr. HUHN PÉTER docens. 

Gyakorlat: az 1. csoportnak kedd déli 12—l-ig a Vályi Gyula te-
remben, péntek du. 3—5-ig a Farkas Gyula teremben, a 2. cso-
portnak hétfő déli 12—2-ig, és kedd déli 12—l-ig a Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 

Gyakorlatvezető: Kinevezendő, tanársegéd. 

Kísérleti fizikai gyakorlat. Heti 4 óra: Az 1. csoportnak szerda de. 9—l-ig, a 
2. csoportnak péntek du. 1—5-ig a Kísérleti Fizikai Intézet nagy és 
kis laboratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: SZÖLLÖSY LÁSZLÓ adjunktus, és LACZKÖ IST-
VÁN tanársegéd. 

Alkalmazott fizika. Heti 2 óra. Csütörtök de. 9—11-ig a Kísérleti Fizikai In-
tézet tantermében. 

Előadó: Dr. DOMBI JÖZSEF adjunktus. 
Kvantitatív kémiai analízis. Heti 2+8 óra. Csütörtök de. 11—l-ig a Szervet-

len és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 
• Előadó: Dr. SZABÖ ZOLTÁN egyetemi tanár. 

Gyakorlat: hétfő és kedd du. 3—7-ig a Szervetlen és Analitikai Ké-
miai Intézet laboratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: Dr. BARTHA LAJOS adjunktus és kinevezendő ta-
nársegéd. 

Szerves kémia. Heti 6 óra. Hétfő, kedd és péntek de. 10—12-ig a Szerves Ké-
miai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. HALMOS MIKLÖS adjunktus. 
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•Orosz nyelv. Heti 2 óra. Az 1. csoportnak hétfő de. 8—10-ig a Kísérleti Fizikai 
Intézet tanulószobájában. 

Előadó: DANI MIHÁLY nyelvtanár. 
A 2. csoportnak szerda de. 9—11-ig az Elméleti Fizikai Intézet tan-
termében. • 

Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. 
Testnevelés. Heti 1 óra. Az 1. csoportnak péntek déli 12—l-ig, a 2. csoportnak 

szerda de. 11—12-ig az Ady téri sportpályán. 
Kollokvium: dialektikus és történelmi materializmus, matematika, alkalmazott 

fizika, kvantitatív kémiai analízis, szerves kémia, orosz nyelv. 
•Gyakorlati jegy: matematika, kísérleti fizika, kvantitatív kémiai analízis. 

VEGYÉSZ SZAK 

III. évfolyam 

Politikai gazdaságtan. Heti 4 óra. Kedd és péntek de. 8—10-ig a Fejér Lipót 
teremben. 

Előadók: MAYER LÁSZLÖ és FORGÁCS KATALIN tanársegédek. 
Ásványtan. Heti 2+2 óra. Csütörtök de. 9—11-ig az Ásványtani Intézet tan-

termében. 
Előadó: Dr. GRASSELLY GYULA tudományos kutató, meghívott előadó. 

•Gyakorlat: péntek de. 11—l-ig az Ásványtani Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: Dr. KLIVÉNYINÉ Dr. RÖZSA ÉVA tanársegéd. 

Fizikai kémia. Heti 5 + 1 óra. Kedd, szerda de. 11—l-ig, csütörtök de. 11— 
12-ig a Béke tanteremben. 

Előadó: Dr. HlRES JÖZSEF docens. 
Gyakorlat: csütörtök déli 12—l-ig a Béke tanteremben. * 

Gyakorlatvezető: Ugyanaz a docens. 
Szerves kémiai gyakorlat. Heti 12 óra. Hétfő de. 8—12-ig, du. 3—7-ig és kedd 

du. 3—7-ig a Szerves Kémiai Intézet laboratóriumában. 
Gyakorlatvezetők: Dr. WEISZ IMRE adjunktus és BERNÁTH GÁBOR 

tanársegéd. 
Vegyipari műveletek és gépek. Heti 3 óra. Szerda du. 2—5-ig a Béke tante-

remben. 
Előadó: Dr. SZÉLL TAMÁS adjunktus. 

Műszeres analitika. Heti 3 óra. Szerda de. 9—11-ig. és péntek de. lO-Ml-ig a 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. CSÁNYI LÁSZLÖ docens. 
Idegen nyelv. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGÉN NYELVEK 
Német nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Péntek du. 2—4-ig a Kísérleti Fizikai Intézet 

tanulószobájában. • 
Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 
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Német nyelv (haladó). Heti 2 óra. Szerda du. 5—7-ig a Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Intézet tanulószobájában. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 
Angol nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szombat de. 8—10-ig a Kerékjártó Béla te-

remben. 
Előadó: Dr. HALÁSZNÉ Dr. SZÁSZ ANNA MÁRIA vezető nyelvtanár. 

Angol nyelv (haladó). Heti 2 óra. Szómba^ de. 8—10-ig a Riesz Frigyes terem-
ben. 

Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. 
Kollokvium: politikai gazdaságtan, ásványtan, fizikai kémia, vegyipari művele-

tek és gépek, műszeres analitika. 
Gyakorlati jegy: fizikai kémia, szerves kémia, idegen nyelv. 

VEGYÉSZ SZAK • 

IV. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Szerda de. 10—12-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: CSÉPANYI DEZSŐ adjunktus. 

Elméleti fizika. Heti 2 óra. Szombat de." 10—12-ig az Elméleti Fizikai Intézet 
tantermében. 

Előadó: Dr. BERENCZ FERENC docens. 
Szervetlen kémiai gyakorlat. Heti 5 óra. Kedd de. 8—l-ig, du. 2—7-ig a Szer-

vetlen és Analitikai Kémiai Intézet laboratóriumában. 
Gyakorlatvezetők: Dr. 'BÍRÓ ANDRÁSNÉ adjunktus és GAÁL IMRE 

tanársegéd. 

Fizikai kémia. Heti 2+8 óra. Hétfő de. 11—l-ig a Béke tanteremben. 
Előadó: Dr. HÍRES JÓZSEF docens. 

Gyakorlat: péntek de. 10—2-ig és du. 3—7-ig az Altalános és Fi-
zikai Kémiai Intézet III. emeleti laboratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: Dr. CSÁSZÁR JÓZSEF adjunktus és Dr. KISS 
LÁSZLÓ tanársegéd. 

Kolloidika és kolloidtechnológia. Heti 4 óra. Csütörtök de. 9—11-ig és péntek 
de. 8—10-ig később megállapítandó helyen. 

Előadó: Dr. SZÁNTÓ FERENC adjunktus, meghívott előadó. 

Kémiai technológia. Heti 3+6 óra. Hétfő du. 3—6-ig a Béke tanteremben. 
Előadó: SÍPOS GYÖRGY adjunktus, tanszékvezető. 

Gyakorlat: szerda du. 2—8-ig az Alkalmazott Kémiai Intézet labo-
ratóriumában. 

Gyakorlatvezetők: Dr. SZÉLL TAMÁS adjunktus és kinevezendő ta-
nársegéd. 

A geokémia alapjai. Heti 1 óra. Szerda déli 12—l-ig az Ásványtani Intézet 
tantermében. 

Előadó: Dr. GRASSELLY GYULA tudományos kutató, meghívott előadó. 
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Elektrokémia-fémek korróziója. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig az Általános 
és Fizikai Kémiai Intézet IV. emeleti termében. 

Előadó: Dr. HORVÁTH JÓZSEF tanársegéd. 
Idegen nyelv. Heti 2 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ IDEGEN NYELVEK 

Német nyelv (kezdő). Heti 2 jára. .Hétfő de. 9—11-ig a Haar Alfréd teremben.' 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. 

Német nyelv (haladó). Heti 2 óra. Hétfő de. 9—11-ig a Szervetlen és Anali-
tikai Kémiai Intézet tanulószobájában. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSÓH ÁGNES nyelvtanár. 
Angcil nyelv. Heti 2 óra. Hétfő de. 9—11-ig a Fejér Lipót teremben. 

Előadó: Dr. HALÁSZNÉ Dr. SZÁSZ ANNA MÁRIA vezető nyelvtanár. 
Kollokvium: tudományos szocializmus, elméleti fizika, fizikai kémia, kémiai 

technológia, a geokémia alapjai, elektrokémia-fémek korróziója, 
idegen nyelv. 

Gyakorlati jegy: szervetlen kémia, fizikai kémia, kémiai technológia. 

VEGYÉSZ SZAK 

V. évfolyam 

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Kedd du. 3—5-ig a Riesz Frigyes te-
remben. 

Előadó: Dr. VARGA LAJOS tanársegéd. * 

Kolloidikai és kolloidtechnológiai gyakorlat. Heti 7 óra. Az A) és C) szak-
nak péntek du. 1—8-ig, a B) szaknak szerda du. 1—8-ig a Kollo-
idikai laboratóriumban. 

Gyakorlatvezetők: Dr. VARKONYI BERNÁT adjunktus, Dr. GILDÉNÉ 
FARKAS MÁRIA és BALÁZS JÁNOS tanársegédek. 

A) szak (szervetlen és analitikai kémia). 
Szerkezeti szervetlen kémia. Heti 2 óra. Kedd de. 11—l-ig a Szervetlen és 

Analitikai Kémiai Intézet tanulószobájában. 
Előadó: Dr. LAKATOS BÉLA tudományos főmunkatárs, meghívott 

előadó. 

Kiegészítések a szervetlen kémiához. Heti 2 óra. Hétfő de. 11—l-ig a Szer-
vetlen és Analitikai Kémiai Intézet tanulószobájában. 

Előadó: Dr. CSÁNYI LÁSZLÖ'docens. 

Szervetlen és analitikai kémiai szaklaboratórium. Heti 20 óra. Hétfő de. 9— 
11-ig, kedd de. 8—11-ig, szerda de. 8—l-ig, du. 2—7-ig és csütör-
tök dd*. 8—l-ig a Szervetlén és Analitikai Kémiai Intézet labora-
tóriumában. 

Gyakorlatvezető: Dr. CSÁNYI LÁSZLÖ docens. 
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B) szak (szerves kémia). 

Elméleti szerves kémia. Heti 2 óra. Péntek de. 8—10-ig a Szerves Kémiai 
Intézet tantermében. 

Előadó: Dr. SIROKMÁN FERENC adjunktus. 
Biokémia. Heti 2 óra. Kedd de. 8—10-ig a Szerves Kémiai Intézet tanter-

mében. 
Előadó: Dr. MATKOVICS BÉLA adjunktus. 

Szerves kémiai szaklaboratórium. Heti 20 óra. Hétfő de. 8—l-ig, du. 3—7-ig, 
szerda de. 8—12-ig, csütörtök de. 8—11-ig és péntek du. 3—7-ig 
a Szerves Kémiai Intézet laboratóriumában. 

'Gyakorlatvezetők: Dr. KOVÁCS ÖDÖN docens, tanszékvezető, BARTÖK 
MIHÁLY, FÖLDEÁK SÁNDOR és Dr. MÉSZÁROS LAJOS tanár-
segédek. 

Agyagásványok kolloidkémiája. Heti 2 óra. Szerda de. 8—10-ig a Kolloidikai 
laboratóriumban. 

Előadó: Dr. GILDÉNÉ FARKAS MÁRIA tanársegéd. 
ipari gélek. Heti 2 óra. Hétfő de. 9—11-ig a Kolloidikai laboratóriumban. 

Előadó: BALÁZS JÁNOS tanársegéd. 

Kolloidkémiai szaklaboratórium. Heti 20 óra. Kedd de. 8—2-ig, szerda du. 1— 
7-ig, csütörtök de. 8—12-ig és péntek de. 8—12-ig a Kolloidikai 
laboratóriumban. 

Gyakorlatvezető: Dr. VÁRKONYI BERNÁT adjunktus. 

Izotóp szaklaboratórium. Heti 20 óra. Később megállapítandó időben az Izo-
tóp laboratóriumban. 

Gyakorlatvezetők: Dr. GÁL DEZSŐ docens és Dr. SIROKMÁN FERENC 
adjunktus. 

C) szak (fizikai kémia). 

Védekezés a fémek korróziója ellen. Heti 2 óra. Kedd de. 9—11-ig az Általá-
nos és Fizikai Kémiai Intézet IV. emeleti termében. 

Előadó: Dr. HORVÁTH JÖZSEF tanársegéd. 
Kvantumkémiai módszerek a spektroszkópiában. Héti 2 óra. Szerda de. 10— 

12-ig az Általános és' Fizikai Kémiai Infézet IV. emeleti termében. 
. Előadó: Dr. BÁN MIKLÓS tudományos munkatárs, meghívott előadó. 

Fizikai kémia szakláboratórium. Heti 20 óra. Hétfő de. 8—l-ig, du. 2—7-ig, 
szerda du. 2—7-ig, csütörtök de. 8—l-ig az Általános és Fizikai 
Kémiai Intézet laboratóriumában. . 

Gyakorlatvezetők: Dr. HlRES JÓZSEF docens, Dr. CSÁSZÁR JÓZSEF 
adjunktus, Dr. HORVÁTH JÓZSEF tanársegéd. 

Szigorlat: tudományos szocializmus, fizikai kémia, kolloidika és kolloidtech-
nológia. 

Kollokvium: speciális kollégium. 
Gyakorlati jegy: szaklaboratórium. 
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AJÁNLOTT SPECIÁLKOLLÉGIUMOK 

ÁLLATTANBÓL 

II., III. és IV. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakosok számára: 
Hidrobiológia. Heti 1 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. UHERKOVICH GÁBOR tudományos kutató, meghívott elő-
adó. 

III. éves biológia-földrajz szakosok számára: 
Madár- és emlőstani alapismeretek. Heti 1 óra. Később megállapítandó idő-

ben és helyen. 
Előadó: Dr. HAVRANEK LÁSZLÓ gyakorló gimnáziumi tanár, meg-

hívott előadó. 

ÁSVÁNYTANBÓL 
I—IV. éves biológia-kémia szakosok számára: 

Muzeológia. Heti 1 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. KOCH SÁNDOR egyetemi tanár. 

EMBERTANBÓL 
I. és II. éves biológia szakosok számára: 

Bevezetés az embertani vizsgálati módszerekbe. Heti 1 + 1 óra. Később meg-
állapítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. FARKAS GYULA tanársegéd. 

III. és IV. éves biológia szakosok számára: 
Paleoantropológia. Heti 1 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. LIPTÁK PÁL docens, tanszékvezető. 

III. és IV. éves biológia szakosok és orvostanhallgatók számára: 

Embertani gyakorlat (haladók részére). Heti 3 óra. Később megállapítandó 
időben és helyen. 

Gyakorlatvezető: Dr. FARKAS GYULA tanársegéd. 

ÉGHAJLATTANBÖL 

II—V. éves biológia—földrajz szakosok számára: 
Mikroklímatológia. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. WAGNER RICHÁRD egyetemi tanár. 
Bioklímatológia. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. WAGNER RICHÁRD egyetemi tanár. 

180. 



FIZIKÁBÓL 

III. és IV. éves matematika-fizika és kémia-fizika szakosok számára: 
i 

Spektroszkópiai mérések. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 
Gyakorlatvezetők: Dr. SZALAY LÁSZLÓ docens és megbízandó gya-
korlatvezetők. 

Fényelektromos mérések. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 
Gyakorlatvezetők: Dr. LÁNG JÁNOS és Dr. ZÖLLEI MIHÁLY adjunk-

' tusok, RISPÉTEÜ JÓZSEF tanársegéd, Dr. GYULAI JÓZSEF tudomá-
nyos munkatárs, meghívott gyakorlatvezető. 

KÉMIÁBÓL 

IV. éves vegyészhallgatók számára: 

Válogatott fejezetek a magkémia és az izotóp alkalmazása köréből. Heti 2 óra. 
Később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. GÁL DEZSŐ docens.. 
Komplexkémia. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. BECK MIHÁLY tudományos munkatárs, meghívott előadó. 
Szervetlen és analitikai kémiai szaklaboratóriumot előkészítő gyakorlat. Heti 

10 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 
Gyakorlatvezető: Dr. CSÁNYI LÁSZLÓ docens. 

Szerves • kémiai szaklaboratóriumot előkészítő gyakorlat. Heti 2 óra. Később 
-megállapítandó időben és helyen.-

Gyakorlatvezetők: Dr. KOVÁCS ÖDÖN docens, tanszékvezető, Dr. HAL-
MOS MIKLÓS adjunktus, BERNÁTH GÁBOR tanársegéd. 

IV. és V. éves vegyészhállgatók számára: 
s 

Gázkromatográfia. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 
Előadó: Dr. BÉRCES TIBOR tudományos munkatárs, meghívott előadó. 

A konformációs analízis módszerei. Heti 2 óra. Később megállapítandó idő-
ben és helyen. • 

Előadó: Dr. KOVÁCS ÖDÖN docens, tanszékvezető. 

IV. és V. éves vegyész és tanárjelölt hallgatók számára: 
m 

Kromatográfiás módszerek a szerves kémiában. Heti 2 óra. Később megálla-
pítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. SCHNEIDER GYULA tudományos munkatárs; meghívott 
előadó. 

Gőzfázisú oxidációs módszerek. Heti 2+2 óra. Később megállapítandó időben 
és helyen. 

Előadó: Dr. MÉSZÁROS LAJOS tanársegéd.. 
Szerves kémiai analízis. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 

Előadó: Dr. LAKOSNÉ LÁNG KORNÉLIA tanársegéd. 
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IDEGEN NYELVEKBŐL 
minden szak minden évfolyama' számára: 

Orosz társalgás. Heti" 2 óra. Szerda reggel 7—9-ig a Farkas Gyula teremben. 
Előadó: FERKÁNÉ SALLAI JÜLIA nyelvtanár. 

m 

Német nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szerda reggel 7—9-ig a Bolyai teremben. 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. ' 

Német nyelv (haladó). Heti 2 óra. Csütörtök réggel «7—9-ig a Vályi Gyula 
teremben. 

Előadó: SINGERNÉ Dr. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár. 

Angol nyelv (kezdő). Heti 2 óra. Szerda reggel 7—9-ig a Fejér Lipót terem-
ben. . . 

Előadó: Dr. HALÁSZNÉ Dr. SZÁSZ ANNA MÁRIA vezető nyelvtanár. 

Angol nyelv (haladó). Heti 2 óra. Csütörtök reggel 7—9-ig a Riesz Frigyes 
teremben. 

Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár. 

PEDAGÓGIÁBÓL " 
III. éves tanárjelölt hallgatók számára: 

KISz- és úttörőgyakorlat. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 
Gyakorlatvezető: Később megbízandó gyakorlatvezető. 

Műszaki gyakorlatok (szabás-varrás, könyvkötés, "motorszerelés). Heti 1+2 óra. 
Később megállapítandó időben és helyen. 

Vezető: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus. 

IV. éves tanárjelölt hallgatók számára: 

A kollégiumi nevelés alapkérdései. Heti 2 + 1 óra. Később' megállapítandó idő-
ben és helyen. 

Előadó: Dr. DURÓ LAJOS docens. 
. Gyakorlat: később megállapítandó időben és helyen. 
Gyakorlatvezető: Később megbízandó gyakorlatvezető. 

Műszaki gyakorlatok (szabás-varrás, .könyvkötés, motorszerelés). Heti 1+2 
óra. (Csak azok a hallgatók vehetik fel, akik az előző évben az elő-
adást hallgatták s a gyakorlatikat elvégezték.) Később megállapí-
tandó időben és helyen. 

Vezető: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus. 

V. éves tanárjelölt hallgatók számára: 

Kollégiumi nevelési gyakorlatok. Heti 4 óra. Később megállapítandó' időben 
és helyen. (Csak azok. a hallgatók vehetik fel, akik az előző évben 
/i vonatkozó előadást hallgatták.) 

Gyakorlatvezető: Később megbízandó gyakorlatvezető. 
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Műszaki gyakorlatok (szabás-varrás, könyvkötés, motorszerelés). Heti 1+2 
óra. Később megállapítandó időben és helyen. (Csak azok a hall-

. gatók vehetik fel, akik az előadást az előző évben hallgatták s a 
gyakorlatokat elvégezték.) 

Vezető: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus. 

KÖZÉRDEKŰ'ELŐADÁS 

Népművelés. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 
Előadó: VÁGVÖLGYI ANDRÁS adjunktus. 

Egészségügyi előadások (valamennyi I. és II. éves hallgató számára kötelező). 
Havonként 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 

Előadók: Később megbízandó előadók. 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTÉZETEI 
1. Alkalmazott Kémiai Intézet (Béke-épület. Tel.: 23-60). 

Igazgató: SÍPOS GYÖRGY adjunktus, tanszékvezető. 
Adjunktus: Dr. SZÉLL TAMÁS. 
Technikus: GYÜRKI ERNÖ. 
Laboráns: KISZELY JENÖ. 
Adminisztrátor: SZABÓNÉ, KECZER ANNA. 
Hivatalsegéd: MEZÖKÖVESDINÉ TÖTH VIKTÓRIA. 

2. Állatrendszertani Intézet (Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 13-81). 

Igazgató: Dr. KOLOZSVÁRY GÁBOR egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Adjunktus: Dr. HORVÁTH ANDOR, SZÉKELYNÉ FERENCZ MAGDA. 
Adminisztrátor: Dr. PENCZINÉ Dr. SZARVAS ERZSÉBET. 
Segédlaboráns: MAJOROS JÖZSEF. 
Takarítónő: KORPONAINÉ BALATON GIZELLA. 
Akadémiai álláson levők: 
Tudományos főmunkatárs: Dr. KORMOS JÓZSEF. 
Tudományos munkatárs: Dr. UHERKOVICH GÁBOR. 
Tudományos segédmunkatárs: Dr. GÁL DÁNIEL. 
Asszisztens: Dr. KORMOSNÉ MATÓK KATALIN. 

3. Általános Állattani és Biológiai Intézet (Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 
13-81). 

Igazgató: Dr. ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Adjunktus: Dr. BICZÖK FERENC. 
Tanársegédek: ERDÉLYI LAJOS, HORVÁTH IMRE. 
Adminisztrátor: Dr. BASCHNÉ BOLGÁR ANNA. 
Tanszéki munkaerő: SZEKERES ANDRÁS, NAGY ISTVÁN. 

, Takarító: CSÁVÁSNÉ SZABÓ JULIANNA. 
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Akadémiai álláson levők: 

Tudományos munkatárs: Dr. STAMMER ARANKA. 
Asszisztens: DÁNOS ERZSÉBET, MRÁZ GÉZA. 

4. Általános és Fizikai Kémiai Intézet (Béke-épület. Tel.: 23-60): 

Igazgató: Dr. KISS ÁRPÁD egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Docens: Dr. HlRES JÓZSEF. 
Adjunktusok: Dr. BALOG JÁNOS, Dr. BICZÓKNÉ Dr. KONDOR ER-

ZSÉBET, Dr. CSÁSZÁR JÓZSEF, Dr. CSEH ISTVÁN, Dr. SZA-
LAYNÉ Dr. TOMBÁCZ ERZSÉBET. 

Tanársegédek: HACKL LAJOS, HORVÁTH ERZSÉBET, Dr. HORVÁTH 
JÓZSEF, Dr. KISS LÁSZLÓ. 

Tanársegédek (félállású): Dr. KISSNÉ BAKSAY EDIT, NAGY PÁL, 
SÍPOS SÁNDOR. 

Tanszéki adminisztrátorok: Dr. • CSÁSZÁRNÉ, HERTELENDI MÁRIA, 
KOVÁCSNÉ TÁPAI ROZÁLIA. 

Tanszéki mechanikus: NAGY LÁSZLÓ. 
Tanszéki technikusok: NOVÁKNÉ BIZONY MÁRIA, PASZTNÉ AL-

BERT VERA, 'RIBIZSÁR GYULA, TAKÁCSNÉ NAGY ZSUZSAN-
NA, TRANGERNÉ BALOGH ILONA. 

Tanszéki laboránsok: BICZÖK PIROSKA, BOKOR ZSUZSANNA. ME-
ZŐKÖVESDI JÓZSEF, SZOBONYA MIKLÓS. 

Segédlaboráns: TORNYOSSYNÉ BALOGH ERZSÉBET. 
Hivatalsegéd: HORNYIKNÉ LUDÁNYI MÁRIA. 
Ipari tanuló: VIDA GYÖRGY. 
Akadémiai álláson levő: 
Tudományos munkatárs: Dr. BÁN MIKLÓS. 

5. Ásvány-Kőzettani Intézet (Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 13-81). 

Igazgató: Dr. KOCH SÁNDOR egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Docens: Dr. MEZŐSI JÓZSEF. 
Tudományos kutató: Dr. GRASSELLY GYULA. • 
Tanársegéd: Dr. KLIVÉNYINÉ Dr. RÓZSA ÉVA. 
Adminisztrátor: BAJÁK JŰLIA. 
Tanszéki munkaerők: Dr. HAVASS ZOLTÁN, VERES JÓZSEF. 

6. Bolyai Intézet (Aradi vértanúk tere 1. sz. Tel.: 23-60). 

Igazgató: Dr. SZÖKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, tanszékve-
zető. 

Tanszékvezetők: Dr. RÉDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Dr. KALMÁR 
LÁSZLÓ egyetemi tanár. 



Docensek: Dr. FODOR GÉZA, Dr. SZÁSZ GÁBOR, Dr. TANDORI KA-
ROLY. 

Adjunktusok: Dr. MÖOR ARTHUR, PINTÉR LAJOS, ' 
Tanársegédek: CSÚRINÉ PAÁR PIROSKA, DURST ENDRE, Dr. STA-

CHÖ LAJOS. 
Könyvtáros: Dr. HORVÁTHNÉ KRISTÖ ERZSÉBET. 
Tanszéki adminisztratív ügyintézők: Dr. LIPPAYNÉ KOVÁCS KLÁRA, 

SZEREDI MARGIT. 
Hivatalsegédek: FARKAS MIHÁLY, GRÁNITZ BALÁZS, PÁLMAINÉ 

KOVÁCS MARGIT, SZABÖNÉ MAGYARI ROZÁLIA. 

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézetének, 
a Bolyai Intézetben dolgozó alkalmazottai: 

• 

Tudományos munkatársak: Dr. ÁDÁM ANDRÁS, BERECZKI ILONA, 
Dr. GEHÉR LÁSZLÓ. KOVÁCS ISTVÁN, MUSZKA DÁNIEL, 
POLLÁK GYÖRGY. 

Ügyintéző: Dr. FOLBERTHNÉ ANGYAL PIROSKA. 
Szakmunkás: HARSÁNYI TIBOR. 

7. Elméleti Fizikai Intézet (Aradi vértanúk tere 1, sz. Tel.: 23-60). 

Igazgató: Dr. HORVÁTH JÁNOS docens, tanszékvezető. 
Docensek: Dr. BERENCZ FERENC, Dr. GILDE FERENC. 
Tanszéki adminisztrátor: PÁL VERONIKA. 
Hivatalsegéd: IHAR JÖZSEF. 

Akadémiai álláson levő: 
Tudományos munkatárs: Dr. CSADA IMRE. 

* 

8. Embertani Intézet (Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 13-81). 
Igazgató: Dr. LIPTÁK PÁL docens, tanszékvezető. 
Tanársegéd: Dr. FARKAS GYULA. 
Tudományos munkaerő: Dr. FODORNÉ VELCSOV ILONA. 
Adminisztrátor: SZABÖNÉ KECZER ANNA. 
Tanszéki munkaerő: PÓNYAI SÁNDOR. 
Hivatalsegéd: NAGY IMRE. 

9. Éghajlattani Intézet (Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 13-81). 
Igazgató: Dr. WAGNER RICHÁRD egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Adjunktusok: Dr. JUHÁSZ JÁNOS, Dr. KISS ÁRPÁD. 
Tanszéki adminisztratív ügyintéző: ZVARÁNÉ KAKUSZI MARGIT. 
Tanszéki munkaérők: HEGEDŰS IMRE, KEMENES ANTAL. 
Gépkocsivezető: SZABÖ LAJOS. 
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10. Földrajzi Intézet (Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 13-81). 

Igazgató: Dr. KORPÁS EMIL docens, tanszékvezető. 
Docens: Dr. LÁNG SÁNDOR. 
Adjunktusok: Dr. ANDÖ MIHÁLY, Dr. PÉNZES ISTVÁN. 
Tanársegéd: TÓTH IMRE. 
Könyvtáros: Dr. KALMÁRNÉ ÁRVAY ERZSÉBET. 
Adminisztrátor: KORÉNYINÉ BÉRCZI IRMA. 
Rajzoló: VASS KÁROLY. 
Hivatalsegéd: CZIROK ANDRÁS. 

11. Földtani Intézet (Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 13-81). 
• Igazgató: Dr. MIHÁLTZ ISTVÁN egyetemi tanár, tanszékvezető. 

Tanánsegéd: Dr. MOLNÁR BÉLA. 
Tanszéki adminisztrátor: DÁNOS ILONA. 
Tanszéki munkaerő: BÁNSÁGI EDE. 

.12. Kísérleti Fizikai Intézet (Beloiannisz tér 9. sz. Tel.: 23-60.) 
Igazgató: Dr. BUDÖ ÁGOSTON egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Docensek: Dr. GOMBAY LAJOS, Dr. KETSKEMÉTY ISTVÁN, Dr. SZA-

LAY LÁSZLÓ. 
Adjunktusok: Dr. DOMBI JÖZSEF, Dr. GÁTI LÁSZLÓ, Dr. HEVESI 

IMRE, HEVESI JÁNOS, Dr. HORVAY REZSŐ, Dr. LÁNG JÁNOS, 
Dr. MAKAI LAJOS, SZÖLLÖSY LÁSZLÖ, Dr. ZÖLLEI MIHÁLY. 

Tanársegédek:. KISPÉTER JÖZSEF, KOZMA LÁSZLÓ, LACZKÓ IST-
VÁN, SÁRKÁNY BÉLA. 

Tanársegédek (félállású): BOR PÁL. SZÖLLÖSYNÉ TÁBOROSI EDIT,' 
VALKUSZ PÁL. 

Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Dr. BENKÓNÉ CSEH MÁRTA, 
önálló mechanikus': JEDLICSKA ANTAL. 
Technikusok: MIKLÓS IBOLYA, SAJTOS MIHÁLY, SIGMOND SÁN-

DOR. 
Tanszéki munkaerők: HÓDI ANTAL, SZALMA MIHÁLY. 
Tanszéki segédmunkaerő: KAZI BALÁZS. 
Hivatalsegéd: FÖLDINÉ BAKOS ERZSÉBET. 
Takarító: FORRÁSKÜTINÉ GAJÓDI ILONA. 

Akadémiai álláson levők: 
Tudományos munkatárs: Dr. GYULAI JÓZSEF. 
Ügyintéző: Dr. HlRESNÉ BERNÁLD EMÍLIA. 
Műszaki ügyintézők: BARTOS TIBOR, KOVÁCS KÁROLY. 
Laboránsok: BALÁZSNÉ CSÉBI ILONA, Dr. GIMESYNÉ LAURITZ 

MARGIT. 
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Adminisztrátor (félállású): Dr. RÓVÖNÉ MARTONOSI ÉVA. 
Gépkocsivezető: TÖTH LÁSZLÖ. 

13. Kolloidkémiai Laboratórium (Aradi vértanúk tere 1. sz. Tel.: 23-60.) 

Vezető: 
Adjunktus: Dr. VÁRKONYI BERNÁT. 
Tanársegédék: BALÁZS JÁNOS, Dr. GILDÉNÉ FARKAS MÁRIA. 
Laboráns: BÁRÁNYI BÉLA. 
Tanszéki Segédlaboráns: FORRAY LÁSZLÓ. 
Hivatalsegéd: KISSNÉ DOBO ILONA. 

14. Növényélettani Intézet (Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 13-81). 

Igazgató: Dr. SZÁLAI ISTVÁN egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Docens: Dr. BERTÉNYINÉ Dr.. VARGA MAGDOLNA. 
Adjunktus: Dr. VÁMOS REZSŐ. 
Tanársegéd: Dr. SIROKMÁNNÉ Dr. KÖVES ERZSÉBET. 
Adminisztrátor: Dr. MARTONOSINÉ HEGEDŰS MÁRIA. 
Hivatalsegéd: CZIROKNÉ FARKAS ARANKA. 
Takarító: GONDINÉ KIRÁLY VERONIKA. 
Laboránsok (időszaki): BOGNÁR TERÉZ, LUKÁCSNÉ BENKOVICS 

LÍVIA. 

Laboráns (időszaki, félállású): JURÁI MIKLÓS. 

Akadémiai álláson levők: 
Kutatók: Dr. FERENCZY LAJOS, Dr. PÁLFY GÁBOR, Dr. ZSOLDOS 

FERENC, Dr. ZSOLT JÁNOS. 
Asszisztensek: BOGNÁR ILONA, MARKÓ PÁL. 
Laboráns (időszaki, félállású): GYÖRINÉ FRIDERICH JÓZSA. 

15. Növénytani Intézet és Füvészkert (Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 13-81). 

Füvészkert: Újszeged. Tel.: 40-53. 
Igazgató: Dr. GREGUSS PÁL egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Adjunktus: Dr. SIMONCSICS PÁL. 
Tanársegédek: BODROGKÖZY GYÖRGY, GULYÁS SÁNDOR, Dr. KED-

VES MIKLÓS, Dr. MARÓTI IMRE. 
Könyvtáros: Dr. KALMÁRNÉ ÁRVAY ERZSÉBET. 
Tanszéki adminisztrátor: Dr. RÓZSÁNÉ Dr. GÖNCZI KLÁRA. 
Tanszéki munkaerők: RÓBERTNÉ AMMER RÓZSA, SIPRÁK LÁSZLÓ. 
Tanszéki laboráns: HÓDI ÁGOSTON. 
Tanszéki segédlaboráns: KEMENES ZOLTÁN. 
Szerződéses munkaerőhelyettes: SIMONVÁRI ERNÖ. 
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Füvészkert: 

Technikai szakoktató: Dr. KIRÁLY LÁSZLÖ. 
Tanszéki önálló laboráns: NOVOTNY JÁNOS. 
Technikus: GÁLIK JÖZSEF. 
Vizsgázott fűtő: JANCSÓ PÁL. 
Szakmunkások: HEROLD FERENC, HORVÁTH ISTVÁN. PATAKI 

LÁSZLÓ, TAKÁCS ILLÉS. 
Kocsis: MÁRTON BÉLA. 
Kisegítők: DORÓ JÁNOS, MÁRTONNÉ VARGA ILONA. 
Kisegítő fűtő: TÓTH ISTVÁN. 

16. Szerves Kémiai "Intézet (Beloiannisz tér 8. sz. Tel.: 23-^0). 
Igazgató: Dr. KOVÁCS ÖDÖN docens, tanszékvezető. 
Adjunktusok: Dr. KOCZKA KÁROLY, Dr. MATKOVICS BÉLA, Dr. 

Dr. WEISZNÉ Dr. VINCZE IRÉN, Dr. WEISZ IMRE. 
Tanársegédek: BARTÓK MIHÁLY, BERNÁTH GÁBOR, FÖLDEÁK 

SÁNDOR,* Dr. HALMOS MIKLÓS, KŐVÁRI ISTVÁN. Dr. LA-
KOSNÉ LÁNG KORNÉLIA, Dr. MÉSZÁROS LAJOS. 

Könyvtáros: KAZA ILONA. 
Tanszéki adminisztrátorok: Dr. FAREDINNÉ ABONYI MÁRIA, Dr. 

FARKASNÉ WILTSCH GIZELLA. 
Vegyésztechnikus: BARTÖKNÉ BOZÖKI GIZELLA. 
Tanszéki laboránsok: BORBÁS MÁRIA, DOBONÉ MEDVESÁN ETEL-

KA, Dr. ESZENYINÉ SIKORSZKY RÓZA, FÖLDEÁK IMRE, FÜ-
LÖP JÓZSEF, SZABADI GYULA. 

Szakmunkás: LÖVÉSZ H. VILMOS. 

Célhiteles álláson levők: 
Irodavezétő: KOVÁCS IMRE. 
Segédlaboránsok: SIMICNÉ VARGA ERZSÉBET, SZABÓNÉ PILLÉR 

LÍDIA. 

Akadémiai álláson levők: 
Tudományos munkatárs: Dr. SCHNEIDER GYULA. 
Tanszéki szakmunkás: HERCZEG TAMÁS. 
Műszaki ügyintéző: KÓNYA SÁNDOR. 
Tanszéki laboráns: FÖLDI ANDRÁS. 
Tanszéki segédlaboráns: HORVÁTH BÉLA.. 

17. Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet (Beloiannisz tér 7. sz. Tel.: 23-60). 
Igazgató': Dr. SZABÖ ZOLTÁN egyetemi tanár, tanszékvezető. 
Docensek: Dr. CSÁNYI LÁSZLÓ, Dr. HUHN PÉTER. Dr. MÁRTA FE-

RENC. 
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Adjunktusok:1 Dr. BARTHA LAJOS, Dr. BÍRÖNÉ Dr. SUGÁR EDIT, 
Dr..'GALIBA ILONA. 

Tanársegédek: Dr. BATTA ISTVÁN, BÁRDI ISTVÁN, GAÁL IMRE, 
KIRÁLY DEZSŐ. 

Tanszéki adminisztratív ügyintézők:. DELINÉ KÉRI IRÉN, Dr. MA-
ROSVÁRYNÉ TISZAVÁRY ALICE. 

Tanszéki technikus: KUHNNÉ DANI EDIT. 
Tanszéki mechanikus: SEBESTYÉN FERENC. 
Tanszéki laboránsok: DOBÖ ANDRÁS, PUSKÁS LAJOS, VÁRNAGY 

JÓZSEF, VINCZE JÓZSEF, ZIRCHER FERENC. 
Takarítók: BÖRCSÖK PIROSKA, BOZÓKINÉ PALÖCZ ETELKA. 
Akadémiai álláson levők: 
Tudományos főmunkatárs: Dr. LAKATOS BÉLA. 
Tudományos munkatársak: Dr. BECK MIHÁLY, Dr. BÉRCES TIBOR, 

Dr. SOLYMOSI FRIGYES. 
Fordító: ZÁNTHÖ RÓBERT. 
Üvegtechnikus: ALMÁSINÉ SZENTIRMAI ANNA. 
Tanszéki önálló laboráns: KISS ISTVÁN. 

18. Központi Izotóp Laboratórium (Aradi vértanúk tere 1. sz. Tel.: 23-60). 

Vezető: Dr. GÁL DEZSŐ docens. 
Adjunktus: Dr. SIROKMÁN FERENC. 
önálló laboráns: CSILLIKNÉ SOMFAY MÁRIA. • 

19. TTK Idegennyelvű Lektorátusa (Aradi vértanúk tere 1. sz. Tel.: 23-60). 

Vezető nyelvtanár: Dr. HALÁSZNÉ Dr. SZÁSZ ANNA MÁRIA. 
Nyelvtanárok: DANI MIHÁLY, FERKÁNÉ SALLAI JŰLIA, SINGERNÉ 

Dr. HEKSCH ÁGNES, TÁBI TIBOR. 

20. Dékáni Hivatal (Aradi vértanúk tere 1. sz. Tel.: 23-60). 

Hivatalvezető: PÁLYI BÉLA. 
Főelőadók: GESCHEKNÉ RENKECZ JÜLIA, HEVESINÉ JÓZSA ANNA. 
Titkár: BESZEDICS GIZELLA. 
Előadó: BARTÓK ERZSÉBET. 
Nyilvántartó: DÉRNÉ KASZÁS GYÖRGYI. 
Hivatalsegédek: GEDEY SÁNDOR, VARGÁNÉ SUHAJDA ÁGOTA. 

21. Üvegtechnikai Műhely (Béke-épület. Tel.: 23-60). 

Műhelyvezető: SAMU LAJOS. 
Szakmunkások: FITUS ZOLTÁN, RÖZSÁNÉ CSŰRI ANNA. 
Ipari tanuló: OLÁH CSABA. 
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A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTER 
94/1957. (M. K. 18.) M. M. SZ. UTASÍTÁSA A TUDOMÁNYEGYETEMEKEN 

FOLYÖ LEVELEZŐ (ESTI) OKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

(A művelődésügyi miniszter 190/1958. (M. K. 23.) M. M. számú utasítása 

is figyelembe véve) 

(Kivonatos szöveg) 

I. 

Általános rendelkezések 
(1) A Tudományegyetemeken az érvényes szakosítási utasításokban szereplő 

szakokon, illetőleg szakcsoportokon lehet levelező (esti) képzést folytatni. 
(2) Az egyes tanévekben induló szakokat, szakcsoportokat és a felvételi keret-

számokat évenként külön utasítások határozzák meg. 
(3) A levelező (esti) tagozatokra a felvétel az 1/1955. (II. 12.) O. M. számú 

vendelettel módosított 1/1954. (V. 5.) O. M. számú rendelet szabályai szerint tör-
ténik. A jelentkezéssel és felvétellel kapcsolatos részletes tudnivalókat a tanéven-
ként kiadásra kerülő tájékoztatók és utasítások tartalmazzák. 

(4) A levelező (esti) tagozaton a tanulmányi idő % év. A hallgatók kérelmére 
a dékán indokolt esetben — egyéni elbírálás alapján — a tanulmányi időnek leg-
feljebb 2 félévvel történő megrövidítését engedélyezheti. A tanulmányokban való 
elmaradás pótlására a dékán egyéni elbírálás alapján — az esti tagozaton egyszer, 
a levelező tagozaton kétszer — évkihagyást engedélyezhet. Az ilyen címen enge-
délyezett évkihagyásra a megszakított egyetemi (főiskolai) tanulmányok folytatá-
sának engedélyezése tárgyában kiadott 129/1958. (M. K. 7.) M. M. számú utasítás 
rendelkezései nem vonatkoznak abban az esetben, ha a levelező (esti) hallgató a 
dékáni engedéllyel kihagyott évet követő tanulmányi félévre beiratkozik. 

(5) A levelező (esti) tagozatokon az érvényes egyetemi tantervek alapján fo-
lyik a képzés. Az eltérő tanulmányi időnek és a képzés speciális igényeinek meg-
felelő tanulmányi rendet az egyetemek készítik el. Tanulmányi idejüket megrövi-
dítő hallgatók részére a' dékán külön tanulmányi rendet állapít meg. 

(6) Korábban folytatott érvényes főiskolai és egyetemi tanulmányok, vagy 
érvényes vizsgák beszámítása, ezek alapján adható felmentések vagy magasabb év-
folyamra való felvétel ügyében — az érvényes rendelkezések figyelembevételével 
— egyéni • elbírálás alapján a dékán dönt. 

(7) Szakcsoportba vont szakok közül az egyik szak elvétése alól a rektor 
felmentést adhat és így egyszakos képzésben részesíthető az a dolgozó, aki az 
államapparátusban, pártapparátusban, társadalmi szervekben, fegyveres testüle-
tekben vagy a népművelés terén olyan munkakört tölt be, melynek ellátásához 
egy szak elvégzése elegendő és ezt a körülményt a munkahely felügyeletét ellátó 
főhatóság vezetője igazolja és a felvételt javasolja. 

(9) A tanulmányi munka segítésére és ellenőrzésére, valamint a tanulmányi 
rendben előírt gyakorlatok elvégzésére az egyetemek a szükségletnek megfelelő 
formában és időtartamban kötelező és fakultatív foglalkozásokat szerveznek. 
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(10) A vizsgák és államvizsgák lefolytatására az egyetemi és főiskolai vizsga-
szabályzat az államvizsgákra vonatkozó minisztertanácsi határozat és annak vég-
rehaj tás i utasítása az irányadók. 

A levelező tagozat hallgatói részére a rendes vizsgaidőszak az őszi félév 
vizsgáiból január és február hó, a tavaszi félév vizsgáiból június és szeptember hó. 
Ezen vizsgaidőszakon belül havonként és tárgyanként legalább két vizsgaalkalmat 
kell biztosítani. 

A hallgató vizsgáinak egy részét kivételesen indokolt esetben a dékán enge-
délye alapján a vizsgaidőszak után is leteheti — lehetőleg még az utóvizsgaidő-
szakban — utóvizsga jelleg nélkül. 

(11) A kötelező és fakul tat ív foglalkozásokon és a vizsgákon a hallgatók ta -
nulmányi szabadságuk terhére vesznek részt. A levelező (esti) oktatásban részt-
vevő hallgatók tanulmányi szabadságát a Munka Törvénykönyve és annak végre-
haj tási rendelete szabályozza. A kötelező foglalkozásokra és vizsgákra való utazás 
költségeit az 1077/1956. (VII. 18.) Mt. h. számú határozat (4) pont jában foglalt fel-
tételek mellett a munkáltatók megtérítik. 

(12) A hallgatók a levelező (esti) tagozatokra vonatkozó tandíjszabályzatban 
foglalt tandí jakat fizetik. 

(13) Az egyetemi és főiskolai hallgatók fegyelmi szabályzatának hatálya a 
levelező (esti) tagozatok hallgatóira is ki ter jed. 

II. 

Külön rendelkezések 

A) Altalános iskolai és polgári iskolai tanárok középiskolai tanár rá képzése. 
(14) A bölcsészettudományi és természettudományi karok levelező tagozatán kö-

zépiskolai tanári képesítést szerezhetnek azok a két- vagy többszakos általános is-
kolai vagy polgári iskolai tanárok, akik legalább kétéves tanár i vagy tanügyigazga-
tási gyakorlattal rendelkeznek. 

(15) Az egyszakos általános iskolai tanárok csak abban az esetben nyerhet-
nek felvételt, ha: 

a) felsőoktatási intézménynél dolgoznak és felvételüket az intézmény veze-
tője javasolja; 

b) tanügyigazgatásban dolgoznak és felvételüket a Művelődésügyi Minisz-
térium illetékes főosztályvezetője javasolja; 

c) ál lamapparátusban, pár tapparátusban, társadalmi szervekben, fegyveres 
testületekben vagy a népművelés területén olyan munkakör t töltenek be, melynek 
ellátásához egy szak elvégzése elegendő és a munkahely felügyeletét ellátó főha-
tóság vezetője ezt a körülményt igazolja és a felvételt javasolja. 

(16) A jelentkezők előző tanulmányaik beszámítása és az egyetem által előírt 
sikeres különbözeti vizsgák a lapján felvehetők a II., III. vagy IV. évfolyamra. 
A különbözeti vizsgák anyagát az egyetemi és pedagógiai főiskolai tantervek, va-
lamint a megfelelő tárgyak egyetemi, illetőleg pedagógiai főiskolai p rogramja inak 
egybevetése a lapján a dékán ál lapí t ja meg. A beszámítás kérdésében a dékán a 
különbözeti vizsga eredménye alapján dönt és határozza meg azt az évfolyamot, 
amelyre a vizsgát tett jelentkezőt fel lehet venni. Azok a jelentkezők, akik a kü-
lönbözeti vizsga alapján tanulmányi beszámításban nem részesíthetők, továbbá 
azok, akik tanulmányi beszámítást nem kérnek, felvételi vizsga nélkül az I. év-
folyamra vehetők fel. 

B) Középiskolai tanári és könyvtárosi képesítés megszerzése kiegészítő ta-
nulmányok út ján . 

(17) Meglevő egyetemi vagy főiskolai képesítésüket 3 éves levelező képzés 
ú t ján egészíthetik ki: 

a) okleveles középiskolai tanárok egy további tanári szakkal, 
b) a Lenin Intézet nappali tagozatán, kétéves tagozatán, vagy levelező 

tagozatán folytatott tanulmányok alapján oklevelet szerzett marxizmus—leniniz.-
mus előadók, filozófiaelőadók, orosz szakos fordítók egy tanári szakkal; 
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c) marxizmus—leninizmus szakos kandidátusi minimummal rendelkezők 
egy tanári szakkal; 

d) a tudományegyetemek bölcsészettudományi karain egyszakos nem ta-
nári képesítést (könyvtáros, muzeológus) szerzett személyek egy tanári, szakkal, 
a tudományegyetemek természettudományi karán egyszakos nem tanári képesítést 
(alkalmazott matematikus, fizikus stb.) szerzett személyek szakképesítésüknek 
megfelelően tanári szakcsoporttal; 

e) a könyvtárak egyetemi képesítéssel (tanár, orvos, mérnök stb.) rendel-
kező dolgozói könyvtárszak'kal; 

/) a Képzőművészeti Főiskolán, a Zeneművészeti Főiskolán, a Testnevelési 
Főiskolán, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, valamint az Agrár-
tudományi Egyetemen tanári képesítést szerzett személyek egy további tanári 
szakkai. 

Felvételükre a kétéves szakmai gyakorlat és a korhatármegjelölés nem vonat-
kozik. 

(18) Kiegészítő tanári szak felvételére a hatályos szakosítási utasításban sze-
replő szakpárosítási lehetőségek az irányadók. Ettől eltérést, továbbá két kiegészítő 
szak felvételét indokolt esetben a dékán engedélyezhet. 

(19) Felvételi vizsgát csak idegen nyelvi, valamint ábrázoló geometria ki-
egészítő tanári szak választása esetén kell tenni. A tanári szakókra való felvétel-
nél előnyben kell részesíteni az egyszakos' pedagógusokat, továbbá azokat, akik a-
választott kiegészítő szaktárgyat már tanítják. 

(20) A kiegészítő tanulmányokat folytató hallgatók tandíjat nem fizetnek. 
(21) A tanulmányi idő az általános rendelkezésekben foglaltak szerint két fél-

évvel meghosszabbítható, illetve- megrövidíthető. 
(22) A kiegészítő tanulmányok elvégzését, illetőleg az újabb szakképesítés 

megszerzését a hallgató meglevő oklevelére vezetett záradékkal tanúsítja az 
•egyetem. , 

C) Orosz, román, szlovák és szerb-horvát egyszakos általános iskolai tanári 
képesítés kiegészítése. . * 

(23) Az orosz, román, szlovák és szerb-horvát egyszakos általános iskolai ta-
nárok kiegészítő levelező képzésben általános iskolai '.tanári képesítést szerezhetnek 
-egy újabb idegen nyelvi szakból, a bölcsészettudományi karokon. 

(24) A felvétel, az egyetem által előírt felvételi vizsga alapján történik. A két-
. éves szakmai' gyakorlat és a korhatár megkötése ezekre a pedagógusokra nem vo-
natkozik. 

(25) Tandíjat ezek a hallgatók nem fizetnek. ' ' , • 
(26) A kétéves tanulmányi idő. az általános rendelkezésekben foglaltak szerint 

két félévvel meghosszabbítható, azonban nem rövidíthető meg. 
(27) A kiegészítő tanulmányok elvégzését, illetve az újabb szakképesítés meg-

szerzését a hallgató meglevő általános iskolai tanári oklevelére vezetett (melléklet-
" ben közölt) záradékkal tanúsítja az egyetem. i 

D) Jogi képesítés és kiegészítés. 
(28) A régi rendszerű jogi oktatásban résztvevő, de tanulmányaikat megsza-

kító hallgatók tanulmányaikat befejezhetik. Az államtudományi doktori oklevéllel 
rendelkezők pedig képesítésüket kiegészíthetik és egységes állam- és jogtudományi 
képesítést szerezhetnek az állam- és jogtudományi karok levelező tagozatán. 

(29) A tanulmányi .feltételeket, illetve a tanulmányi rendet a dékán állapítja 
meg. 

(30) A tanulmányok befejezését és a képesítés kiegészítését elsősorban azok 
-számára kell lehetővé tenni, akiknek az munkakörük ellátásához szükséges. 

, (31) A Tanácsakadémiát végzett dolgozók — a Tanácsakadémia javaslata alap-
ján — a levelező tagozat II. évfolyamára iratkozhatnak be és a politikai gazda-
ságtan, a magyar államjog, továbbá az államigazgatási jog tantárgyak vizsgái alól 
— az államvizsga "'kivételével — mentesülnek. Részükre a dékán külön tantervet 
állapít meg. Ez a külön tanterv —"a fentebb felsorolt tárgyak figyelmen kívül 
hagyásával — lényegében a 6- éves képzési idő tantervi anyagának 5 év alatt 
történő elsajátítását biztosítja. 

(32) A Bírói és Ügyészi Akadémiát végzett hallgatók az első évre vehetők 
fel; a tanulmányi idő utolsó évének elvégzése alól mentesülnek, kötelesek azon-
ban a dékán által előírt kiegészítő vizsgákat letenni. ^ 
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'.. ' E) Egyéni levelező oktatás. 
(33) Azokon a tudományegyetemi szakokon, amelyeken levelező oktatás nem 

folyik, kivételesen engedélyezni lehet egyéni levelező tanulmányok folytatását 
olyan főiskolai vagy egyetemi végzettségű dolgozók részére, akiknek munkakörük 
ellátásához nélkülözhetetlen az egyetemi végzettség, újabb egyetemi szak vagy 
másik egyetem elvégzése. 

Indokolt esetben olyan dolgozók részére is engedélyezhető az egyéni levelező 
tanulmányok végzése, akik nem rendelkeznek főiskolai vagy egyetemi végzettség-
gel, azonban a választott egyetemi szaknak megfelelő szakterületen kellő jártas-
sággal rendelkeznek. 

(34). A kérelem indokolt voltát pedagógus esetében az illetékes megyei tanács 
v. b. művelődési osztálya, felsőoktatási intézmény dolgozójánál az intézmény 
vezetője, más esetekben a jelentkező munkahelye felett felügyeletet gyakorló köz-
ponti szerv szakfőosztályának (osztályának) vezetője jogosult igazolni. 

(35) A felvétel ügyében a rektor dönt annak figyelembevételével, hogy le-
hetséges-e a kérdéses szak levelező úton való elvégzése, megoldható-e a képzés 
külön személyi és dologi igény nélkül és hogy a jelentkező munkaköre ellátásához 
valóban szükség van-e a szak elvégzésére. 

(36) A jelentkező részére az egyetem felvételi vagy különbözeti vizsgát írhat 
elő. A tanulmányi rendet a dékán állapítja meg. 

(37) Az egyéni levelező tanulmányokat folytató hallgató 
a) hallgathatja a nappali tagozat előadásait, részt vehet tanszéki konzul-

tációkon; 
b) kötelezhető a nappali tagozat gyakorlati foglalkozásain való részvé-

telre, kivéve, ha a tanszék a kötelező gyakorlatok más időben való elvégzését az 
oktató személyzet kötelező óraszámon belül meg tudja oldani; 

c) felmenthető bizonyos gyakorlatok elvégzése alól korábbi tanulmányai-
nak vagy szakmájának gyakorlata alapján. 

A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTER 
148/1960. (M. K. 14.) M. M. SZÁMÜ UTASÍTÁSA AZ EGYETEMI (FŐISKOLAI) 

LEVELEZŐ ÉS. ESTI TAGOZATOS HALLGATOK TANDÍJÁRÓL 

(Kihagyva a kihagyandókat) 

A levelező és esti tagozatos hallgatók tandíjkötelezettségét a földművelésügyi 
miniszterrel és a Magyar Testnevelési és Sport Tanács elnökével egyetértésben az 
alábbiak szerint szabályozom: 

1. A hallgatók jövedelmük és tanulmányi eredményük figyelembevételével 
félévenként az alábbi összegű tandijat kötelesek fizetni: 

A hallgató 
havi összes jövedelme 
I. 1600 Ft-ig 

II. 1601—2200 Ft-ig 
III. 2201—3100 Ft-ig 
IV. 3101 Ft-on felül 
2. A tandíjat félévenként, a rendes vizsgaidőszak lezárása után kell meg-

állapítani. 
3. A tandíj megállapításánál a hallgatók általános tanulmányi eredményét és 

a megállapítás időpontját megelőző 'három hónapban elért átlagjövedelmét (össz-
keresetét) kell alapul venni. 

Az összkereset megállapításánál figyelmen kívül hagyandó a családi pótlék 
és a nyereségrészesedés, összkereset alatt a nyugdíjjárulékkal és egyéb terhekkel 
nem csökkentett bért kell érteni. 

A mezőgazdaságban (termelőszövetkezetben) foglalkoztatott dolgozók jövedelme 
alatt — a tandíj megállapítása szempontjából — az előző évi pénzbeli és termé-
szetbeni részesedés, valamint a jövedelemadó kivetésével feltüntetett adóalap ér-

Kitűnő Jó Közepes Etégs. Elégt. 
Jeles r e n d ű 

— 80 110 150 200 
100 120 150 190 240 
140 160 190 230 280 
170 200 240 290 350 
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tendő. Az erről szóló igazolást az illetékes tanács végrehajtó bizottságától kell 
kérni.' . 

4. Az I. éves hallgatók az I. félévre 170,— Ft-ot fizetnek. 
5. Á vidéki (nem az .egyetem székhelyén lakó) hallgatók tandíját eredeti be-

sorolásuknál egy díjfokozattal alacsonyabban kell megállapítani. Minden eltartott 
gyermek ugyancsak egy-egy díjfokozattal csökkenti az eredeti besorolást (pl. 
230Ó,— Ft havi jövedelemmel rendelkező jó rendű, vidéki hallgatónak, ha egy gyer-
meke eltartásáról kell gondoskodnia, 80,— Ft a félévi tandíja).' Amennyiben a 
tandíjat az előbb említett szempontok figyelembevétele miatt a jó — elégtelen 
kategóriákban több díjfokozattal kellene csökkenteni, mint amennyi e kategóri-
ákban van, akkor a tandíj összege á továbbiakban 30 forintonként csökkentendő, 
de 80 forintnál kevesebb nem lehet. 

Nem fizet tandíjat az a kitűnő, vagy jeles tanulmányi eredményt élért hall-
gató, aki. az előbbi bekezdésben foglalt kedvezmények beszámítása utári az I. díj-
fokozatba sorolható. 

Azt a hallgatót, aki felszólítás ellenére sem küldi meg % jövedelméről szőlő 
igazolást — tanulmányi eredményének figyelembevételével — á IV. kátegóriába 
kell besorolni. 

6. A tandíjat a dékán (igazgató) állapítja meg. 
A tandíjról a rendes vizsgaidőszak lezárása után 1 hónappal kell a hallga-

tókat értesíteni. 
A tandíjmegállapítás ellen — kivéve, ha abban adminisztratív hiba történt 

— felebbezésnek helye nincs. 
7. A tandíjfizetés csekkbefizetési lapon történik. 
Az »Értesítés« alapján a befizetés megtörténtét be kell jegyezni a tandíj-

naplóba és a hallgató leckekönyvébe. Az »Értesités«-i szelvényeket meg kell őrizni; 
hogy a befizetés bármikor ellenőrizhető legyen. 

8. A tandíjat legkésőbb mindenkor a vizsgaidőszak megkezdése előtt két hét.-
tel kell befizetni. A tandíj két részletben is fizethető. Vizsgára csak az a hallgató 
bocsátható, aki a félévi tandíjat befizette. A tandíjbefizetés megtörténtét a vizs-
gáztató köteles ellenőrizni. Igazolásul csak a leckekönyvi .bejegyzés fogadható el. 

9. A dékáni (igazgatói) hivatalban a tandíj megállapításáról és befizetéséről, 
ellenőrzésre is mindenkor alkalmas hivatalos nyilvántartást kell vezetni. A nyil-
vántartás összefűzött, lapszámozott és hitelesített könyvben vezetendő, amelyben 
fel kell tüntetni mindazon adatokat, amelyek alapján az egyes hallgatók tandíj-
megállapítása történt. 

10. Jelen utasítás 1960. szeptember 1-ép lép hatályba és a pedagógiai főisko-
lák, a tanító- és óvónőképzők levelező és esti, valamint a tudományegyetemek 
kiegészítő szakos levelező és esti tagozatos hallgatói kivételévél valamennyi egye-
tem, illetve főiskola esti és levelező haligátójára kiterjed. • 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 
LEVELEZŐ TAGOZATÁNAK TANULMANYI RENDJÉRŐL 

1. Tanulmányi idő: 5 év. 
A levelező oktatás alapja az egyéni tanulás; az egyetem a tanuláshoz 
segítséget kötelező előadások, kötelező konzultációk és nem kötelező 
konzultációk formájában nyújt. 

2. Vizsgaidőszak: 1962. január 2—20., február 1—15. 
Utóvizsgaidőszak: március 15—31. 

3. Az 1. éves hallgatók az I. félévben egyeségesen 170 forint tandíjat fizet-
nek. A II—V. évesek. tandíjának megállapításához minden hallgatónak 
igazolást kell benyújtania arról, hogy mennyi volt június,. július és 
augusztus hónapokban átlag jövedelme (összkeresete) és hány gyermek 
eltartásáról gondoskodik. Az összkereset megállapításánál figyelmen 
kívül hagyandó a családi pótlék és a nyereségrészesedés, összkereset 
alatt a nyugdíj-járulékkal és egyéb terhekkel nem csökkentett bért 
kell érteni. Az igazolást a beiratkcfcási iratokhoz kell csatolni, Tan« 
díjbesorolás szempontjából elégtelen rendűnek számítanak mindazok 
a hallgatók, akik a rendes vizsgaidőszakban megbuktak, illetve igazo-
latlan vizsgaelmaradásuk van. 
A tandíjat a Dékáni Hivatal által megküldött csekken legkésőbb de-

. cember 15-ig kell befizetni. , 
A tandíj két részletben is fizethető. 

4. A jegyzetek beszerzésének módjáról a hallgatók külön fognak tájékoz-
tatást kapni. 

5. A -hallgatóknak a tanév alatt hetenként kötelező foglalkozásokon kell 
résztvenniük.' 
A Szegeden és Csongrád megye területén lakó hallgatók esti előadáso-
kat hallgatnak a Karon; 
a Budapesten lakó hallgatók a budapesti jogi kar heti esti előadásait 
hallgatják; 
az ország más területén lakó hallgatók pedig a Magyar Jogász Szö-
vetség közreműködésével megszervezett és a megyeszékhelyekén fel-
állított konzultációs központokban konzultációs foglalkozásokon vesz-
nek részt. 
A kötelező előadások; illetve foglalkozások időpontjáról a hallgatókat 
a Dékáni Hivatal külön értesíti. 
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6. A nem-kötelező konzultációk időpontja a tanszéki hirdetőtáblán talál-
ható meg. A hallgatók a tananyaggal kapcsolatos bármilyen kérdés-
ben közvetlenül a tanszékhez forduljanak felvilágosításért. 

7. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 19/1960. számú rende-
lete értelmében a felsőoktatási intézmények levelező tagozatán to-
vábbtanuló dolgozókat a vizsgákra való felkészülésre egyetemeken tan-

• évenként 30 munkanap tanulmányi szabadság illeti meg, a kötelező 
foglalkozásokon és vizsgákon - való részvétel miatt kiesett munkaidőt, 
legfeljebb évi 18 napot, átlagkeresettel fizetett igazolt távollétnek kell 
tekinteni; a szakdolgozat, valamint az államvizsgára való felkészülés-
hez évi 24 munkanap tanulmányi szabadság jár; a felsőoktatási intéz-
ményekben szervezett, a tanulmányi rendben meghatározott kötelező 
foglalkozásokon és vizsgákon való részvétel miatt előálló útiköltség-
nek a munkáltató által havi 1600 forint jövedelemhatárig teljes, 1600— 
2200 forintig terjedő jövedelem esetén — amennyiben a hallgató fél-
áru vasúti kedvezmény igénybevételére nem jogosult — 50 százalékos 
megtérítése illeti meg a hallgatót, évi tíz alkalommal, feltéve, hogy az 
utazási távolság az 50 km-t meghaladja. A fenti rendelkezés hatálya 
nem terjed ki a Magyar Néphadsereg hivatásos és továbbszolgáló, va-
lamint a Belügyminisztérium hivatásos személyi állományába tartozó 
hallgatókra. 

8. A hallgatók kérésére, indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján a tanulT 
mányok halasztása, vagy korábbi elvégzése engedélyezhető. A tanul-
mányok halasztásával a képzési idő legfeljebb 4 félévvel meghosszab-
bítható, tanulmányok előrehozatalával pedig legfeljebb 2 félévvel meg-
rövidíthető. A tanulmányok, halasztásáról és rövidítéséről részletes fel-
világosítást a Dékáni Hivatal ad. 

9. Az 1961/62. tanév I. félévének tantárgyai: 

I. évfolyam 
Politikai gazdaságtan, bevezetés az. állam- és jogtudományokba, római 
jog, magyar jogtörténet, egyetemes jogtörténet. 

II—V. évfolyam. 
A tanulmányi idő csökkentése miatt, az eddig érvényben volt tanterv 
helyett, módosított tanterv vált szükségessé. A módosított tantervet a 
Dékáni Hivatal külön megküldi a hallgatóknak. 

10. Az 1961/62. tanév I. félévének vizsgarendje: 

I. évfolyam 
Kollokvium: politikai gazdaságtan, bevezetés az állam- és jogtudomá-
nyokba, római jog, magyar jogtörténet. 

II—V. évfolyam 
A tanulmányi idő csökkentése miatt módosul az eddig érvényben volt 
vizsgarend is. A módosított vizsgarendet a Dékáni Hivatal a módosí-
tott tantervvel együtt megküldi. * . • 

11. Tanterv. (Hatályos az 1961/62. tanévben I. évfolyamos hallgatókra.) 
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I. félév: ' i 
• Politikai gazdaságtan. VI. félév: 

Bevezetés az állam- és jogtudo- Tudományos szocializmus. 
mányba. Államigazgatási jog. 

Római jog. Büntetőjog. 
Magyar jogtörténet. Polgári jog. 
Egyetemes jogtörténet. Mezőgazdasági termelőszövetke-

zeti jog. 
II. félév: 

Politikai gazdaságtan. V I L í é l é v : 

Római jog. Államigazgatási jog. 
Magyar jogtörténet. Munkajog. 
Egyetemes jogtörténet. Nemzetközi jog. , 
Logika. Büntető eljárási jog. 

Polgári eljárási jog. 
III. félév: T7r„ 

„ . . , . VIII. félév: 
Politikai gazdaságtan. ' , . 
Filozófia. Munkajog. 
Államjog. N e m z e t k ö z i g . , . 
Büntetőjog. - ^ ¡ a r á s \ ] 0 g" 
Polgári jog. P o l g á n e l ] á r a s i J o g ' 
Statisztika B e v e z e t é s a l é l e k t a n b a " 

IX. félév: 
IV. félév: Állam- és jogelmélet. 

Politikai gazdaságtan. Kriminalisztika. 
Filozófia. Nemzetközi magánjog. 
Államjog. Politikai és jogi tanítások 
Büntetőjog. -története. 
Polgári jog. Pénzügyi jog. 
Statisztika. Szovjet állam- és jogrendszer 

V. félév: . alapjai" 
Tudományos szocializmus. félév: 
Államigazgatási jog. Állam- és jogelmélet. 
Büntetőjog. ' Kriminalisztika. 
Polgári jog. Pénzügyi jog. 
Földjog. Törvénykezési szervezeti jog. 

12. Vizsgarend. (Hatályos az 1961/62. tanévben I. évfolyamos hallgatókra.) • 
Kötelező kollokvium az I. félév végén: 

Politikai gazdaságtan. 
Bevezetés az állam- és jogtudományokba. 
Római jog. 
Magyar jogtörténet. 

Kötelező kollokvium a II. félév végén: # 

Politikai gazdaságtan. 
Logika. 
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I. szigorlat: 
Római jog. 
Magyar jogtörténet. 
Egyetemes jogtörténet. 

Az I. szigorlatot a II. félév végén kell letenni. 

Kötelező kollokvium a III. félév végén. 
Politikai gazdaságtan. 
Filozófia. 
Polgári jog. 
Statisztika. 

Kötelező kollokvium a IV. félév végén: 
Államjog. 
Büntetőjog (két félév anyagából). 
Filozófia. » 

II. szigorlat: 
Politikai gazdaságtan. 
Statisztika. 

A II. szigorlatot a IV. félév végén kell letenni. 

Kötelező kollokvium az V. félév végén: 
Tudományos szocializmus. 
Büntetőjog. 
Polgári jog. 
Földjog. 

Kötelező kollokvium a VI. félév végén: 
Államigazgatási jog (két félév anyagából). 
Büntetőjog. 
Polgári jog. 

III. szigorlat: 
Tudományos szocializmus. 
Földjog és mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog. 

A III. szigorlatot a VT. félév végén kell letenni. 

Kötelező kollokvium a VII. félév végén: 
Államigazgatási jog. 
Büntető eljárási jog. 
Polgári eljárási jog. 

Kötelező kollokviumok a VIII, félév végén: 
Büntető eljárási jog. 
Polgári eljárási jog. 
Bevezetés a lélektanba. 

ÍV. szigorlat: — . 
Munkajog. 
Nemzetközi jog. 

A IV. szigorlatot a VIII. félév végén kell letenni. 



Kötelezd kollokvium a IX. félév végén: 
Állam- és jogelmélet. 
Nemzetközi magánjog. 
Politikai tanítások története. 
Szovjet állam- és jogrendszer alapjai. 

• 

Kötelező kollokvium a X. félév végén: 
Kriminalisztika. 
Pénzügyi jog (két félév anyagából). 

V. szigorlat: 
Állam- és jogelmélet. 
Törvénykezési szervezeti jog. • 

Az V. szigorlatot a X. félév végén kell letenni. 

TÁJÉKOZTATÓ 
A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR LEVELEZŐ TAGOZATÁNAK 

TANULMANYI RENDJÉRŐL 

A Karon egyéni, szervezett és kiegészítő szakos levelező oktatás folyik. 
Egyéni levelező oktatás folyik: magyar-törtéftelém, történelem, orosz és 

francia szakon. 
Szervezett levelező oktatás folyik: magyar-történelem, történélem, ma-

gyar és pedagógia szakon. 
Kiegészítő szakos levelező oktatás folyik: magyar, történelem, latin, né-

met, francia, olasz szakon. 
A tanulmányi idő: szervezett levelező oktatásnál 6 év, 

kiegészítő szakos levelező oktatásnál (középiskolai tanári oklevél-
• lel rendelkező oktatók részére) 3 év, 

általános iskolai tanári oklevéllel rendelkező oktatók részére (né-
met, francia) nyelvszakokon 2 év. 

A hallgatók a foglalkozásokról és a kötelező konferenciákról külön tan-
rendet kapnak. 

A hallgatók 1961—62. .1. félévi vizsgakötelezettségüknek 1962. február 
15—március 15 között tesznek eleget. 

SZERVEZETT LEVELEZŐ OKTATÁS 
MAGYAR-TÖRTÉNELEM SZAK 

6 éves képzés 

I. évfolyam, I. félév. 
Politikai gazdaságtan. 
Filozófia (Logika.) 
Általános nyelvészet. 
Magyar irodalomtörténet. 

Kollokvium »» 

» 
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Világirodalom. 
Irodalomelméleti;. 
Bevezetés a történettudományba. 

Kollokvium 
» 

Jl 

II. évfolyam, I. félév. 

Politikai gazdaságtan. Kollokvium 
Gyermeklélektan. \ 
A magyar nyelv finnugor alapjai. „ 
A magyar irodalom története Bessenyeitől—Cso-

konai-ig bezárólag. „ 
Világirodalom: A korai középkor irodalma. 

A renaissance irodalma. „ 
Magyar történelem az őskortól az Árpád-kor vé-

géig. 

IV. évfolyam, I. félév. 

Dialektikus materializmus. Kollokvium 
Pedagógia. „ 
Mai magyar nyelv. „ 
Magyar irodalomtörténet. „ 
Világirodalom történet. „ 
Irodalomelmélet: „ 
Magyar történelem* „ 
Egyetemes történelem: 1 

(összevont vizsga a VI., VII. félévből.) 

V. évfolyam, I. félév. 

Történelmi materializmus. * Kollokvium 
Tudományos szocializmus. „ 
Módszertan. „ 
Jelentéstan és stilisztika. „ 
Magyar irodalom: Móricz Zsigmond, József Attila. „ 
Világirodalom: a XIX. sz. irodalma: 

a realizmus és naturalizmus, a századvég iro-
dalmi irányai. * „ 

Magyar történelem: 1917—1945. 
Egyetemes történelem: 1917—1939. „ 

(összevont vizsga a VIII., IX. félévből.) 
A szakdolgozat témájának megbeszélése. 



III. évfolyam, I. félév. 

Tudományos szocializmus. Kollokvium 
A magyar nyelv tanításának módszertana. „ 
Történelemtanítás módszertana. . „ 
Tanítási gyakorlat (később megállapítandó időben). — 
Neveléstörténet (koll. a X., XI., félév anyagából). „ 

A magyar irodalmi nyelv története. A magyar és 
finnugor nyelvtudomány története. 
(szigorlat a VII.—XI. félévből.) Szigorlat 

Magyar irodalom: a XX. sz. magyar irodalma a 
30-as évektől napjainkig. 
(szigorlat a VII—XI. félévből.) % Szigorlat 

Világirodalom: a szovjet irodalom története. • 
(szigorlat a VII—XI. félévből.) Szigorlat 

MAGYAR SZAK 

6 éves képzés 

I. évfolyam, I. félév. 

Politikai gazdaságtan. 
Filozófia. (Logika) 
Altalános nyelvészet. 
Magyar irodalomtörténet. 
Világirodalom történet. 

Kollokvium 

II. évfolyam, I. félév. 

Magyar irodalom története Bessenyeitől—Csoko-
nai-ig bezárólag. 

Világirodalom: A korai középkor irodalma. 
A renaissance irodalma. 

A magyar nyelv finnugor alapjai. 

Politikai gazdaságtan. 
Gyermeklélektan. 

Kollokvium 

ÍV. évfolyam, I. félév. 

Dialektikus materializmus, i 
Pedagógia. 

Kollokvium 
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Magyar irodalomtörténet. , Kollokvium 
Világirodalom történet. „ 
Irodalomelmélet. " 
Mai magyar nyelv. „ 

V. évfolyam, I. félév. 
Történelmi materializmus. Kollokvium 
Tudományos szocializmus. • » 
Módszertan. „ 
Magyar; irodalom: Móricz Zsigmond, József Attilái „ 
Világirodalom: A XIX. sz. irodalma: realizmus és. 

naturalizmus, a századvég irodalmi irányai. „ 
Magyar nyelvészet: Jelentéstan és stilisztika. „ 

0 

' VI. évfolyam, I. félév. ^ 
Tudományos szocializmus. , Kollokvium 
A magyar nyelv tanításának módszertana; „ ' 
Tanítási gyakorlat (vagy 2 éves szaktanítás iga-

zolása). „ . 
Neveléstörténet (koll. a X., XI. félév anyagából). „ 
Magyar irodalom: a XX." sz. magyar irodalma a 

30-as évektől napjainkig. 
(Szigorlat a VII—XI. félév anyagából.) Szigorlat 

Világirodalom: A szovjet irodalom története. 
(Szigorlat a VII—XI. félév anyagából.) . „ 

Magyar nyelvészet: A magyar irodalmi nyelv tör-
ténete. 
A magyar és finnugor nyelv-
tudomány története. 

(Szigorlat a VII—XI. félév anyagából.) „ . 

PEDAGÓGIA SZAK 

6 éves képzés 

I. évfolyam, I. félév. 
• '< ' • . » " 

A pedagógia általános alapjai., . Kollokvium 
Anatómia és fiziológia. I. rész. " „ 
Általános» lélektan. I. rész. * - „ 
(Minden félévben kötelesek a hallgatók heti 4 órai 

iskolai gyakorlaton [pedagógiai és lélektani meg-
figyeléseken] részt venni.) Kollokvium 

II. évfolyam, I. félév. 

Általános lélektan. III. rész. 
Formális logika. I. rész. 
Iskolaegészségtan. 

Kollokvium 
• ". ' 
*. * i' M 
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PEDAGÓGIA SZAK 

J. t 

II. 

4 éves képzés 

I. évfolyam, I.. félév. 

A pedagógia általános alapjai. 
Anatómia és fiziológia. 
Általános lélektan. I. rész. 
Gyermek- és ifj . irodalom. 

II. évfolyam, I. félév. 

Didaktika. I. rész. 
Iskolaszervezettan. 
Gyermek és ifjúsági irodalom. 
Dialektikus logika. 

Kollokvium 

Kollokvium 

II. PEDAGÓGIA SZAK 

3 éves képzés 

(Tantervét az Intézet később készíti el.) 

TÖRTÉNELEM SZAK 

6 éves képzés 

I. évfolyam, I. félév. 

I Politikai gazdaságtan. 
Filozófia. (Logika.) 
Bevezetés a történettudományba. 
Egyetemes történélem: 

Az ókori Kelet és az ókori Görögország törté-
nete. 

Kollokvium 

II. évfolyam, I. félév. 

Politikai gazdaságtan. 
Gyermeklélektan. 
Magyar történet 1301—1526-ig. 
Egyetemes történelem: 

Középkori egyetemes történelem az V. sz.-tól a 
XVI. századig. 

Kollokvium 
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III. évfolyam, I. félév. 

Magyar irodalom: 1905—1919-ig. Kollokvium 
Világirodalom: Az orosz irodalom a XIX. század-

ban. 
» 

Magyar nyelvészet: Magyar mondattan. 
A magyar irodalmi nyelv. „ 

LATIN KIEGÉSZÍTŐ SZAK 

4 éves képzés . 

III. évfolyam, I. félév. 

A görög nyelv alaktana. Kollokvium 
A latin nyelvtörténet (és történeti nyelvtan) váz-

lata. „ 
Auctorolvasás: a) Vergilius, Bucolica. 

b) Lucretius és Catullus szigorlatra 
előírt részei. 

c) Ciceró szigorlatra előírt bölcse-
leti művei és levelei. 

IV. évfolyam, I. félév. 

A római irodalom története a császárkorban. Kollokvium 
Auctorolvasás: a) Horatius szatírái. 

j b) Tacitus szigorlatra előírt részei. 
Görög auctorolvasás: Homeros szigorlatra előírt 

részei. „ , 

NÉMET SZAK 

6 éves képzés 

IV. évfolyam, I. félév. 
Német irodalomtörténet (1700—1835-ig.) Kollokvium 
Német nyelvtörténet. I. rész. „ 

NÉMET KIEGÉSZÍTŐ SZAK 

3 éves képzés (1957—58. tanévtől) 

I. évfolyam, I. félév. 

Német irodalomtörténet a kezdetektől 1350-ig. Kollokvium 
Nyelvtan: szótan: ragozható szófajok. „ 
Német nép története.' 
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III. évfolyam, I. félév. 

Német irodalomtörténet 1700-tól a Sturm und 
' Drangig. 

Német nyelvtörténet. I. rész. 
Kollokvium 

III. évfolyam, I. félév. 

Német irodalomtörténet: a polgári forradalmak és 
a német kritikai realizmus kora, az osztrák és 
a svájci német irodalom története. Kollokvium 

Német nyelvtörténet. III. rész. 99 

NÉMET KIEGÉSZÍTŐ SZAK 

3 éves képzés (1959—60. tanévtől) 

I. évfolyam, I. félév. 

Német irodalomtörténet I. (1700-tól a Sturm und 
Drangig bezárólag.) Kollokvium 

Leíró német nyelvtan. (Hangtan. Szótan: a ragoz-
ható szófajok.) „ 

A német nép története. „ • 

II. évfolyam, I. félév. 

Német irodalomtörténet. III. (A kezdetektől 1350-
ig. Kollokvium 

Német nyelvtörténet. I. rész. „ 

III. évfolyam, I. félév. 

Német irodalomtörténet, (a polgári forradalmak és 
a német kritikai realizmus kora, az osztrák és 
svájci irodalom története.) Kollokvium 

Néniét nyelvtörténet. III. rész. „ 

OLASZ KIEGÉSZÍTŐ SZAK 

3 éves képzés 

III. évfolyam, I. félév. 

Olasz történeti nyelvtan: Történeti hangtan. ' 
Olasz irodalom a XV. és XVI. században. 

Kollokvium 
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OROSZ SZAK 

4 éves képzés 

III. évfolyam, I. félév. 
Leíró nyelvtan: Hangtan, Lexika. 
Irodalomtörténet: A XIX. sz. végének irodalma. 

IV. évfolyam, I. félév. 

Mondattan: I. rész. Kollokvium 
A két világháború közötti szovjet irodalom, a II. 

világháború irodalma. „ 
Azok a kiegészítő szakot végző levelező hallgatók, akik 1951, vagy előző 

években szerezték diplomájukat, a 94/1957. (M. K. 18.) M. M. sz. rendelet 
értelmében filozófiából, politikai gazdaságtanból és tudományos szocializmus-
ból kötelesek vizsgát tenni. (Ez alól a rendelet alól mentesítést kaphatnak 
azok a hallgatók, akik 1 vagy 2 éves pártiskolát végeztek, vagy a Marxiz-
mus—Leninizmus Esti Egyetem 3 évét elvégezték.) 

Kollokvium » 
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A . BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PALYATÉTELEI 
« 

1. Politikai gazdaságtanból: 

a) Az „európai közös piac" gazdasági és politikai célkitűzései. 
b) Az Európai Szabad Kereskedelmi Társaság gazdasági és politikai 

célkitűzései. 
c) A Szovjetunió és az Egyesült Államok gazdasági versenyének pers-

„ pektívái. 

2. Filozófiából: » 
t 

a) A társadalmi ellentmondások alakulása népi demokráciánk fejlődése 
folyamán. 

b) Íróink ás politikusaink felfogása a személyiség történelmi szerepéraji 
a XIX. százdban (pl. Berzsenyi, Petőfi, Arany, Széchenyi, Kossuth, 
stb.) 

c) Az érzéki és logikai megismerés viszonya a művészetben. 

3. Tudományos szocializmusból: 

a) A Szegedi Munkásotthon története. 
b) A szegedi írók kapcsolata a munkásmozgalommal. 
c) A Szegedi Kenderfonógyár szociográfiája. 
d) A Pick Szalámigyár története. 
e) Egy termelőszövetkezet története és szociográfiája. 
f) A „Munka" c. lap története. 
g) A Szeged környéki parasztság műveltségi viszonyai a felszabadulás 

előtt és jelenleg. 
h) A szegedi munkás testedzés története. 
i) Egy szegedi üzem munkásainak életviszonyai a felszabadulás előtt 

és jelenleg. 
j) A szegedi paprikatermelés szociográfiája. 

4. Neveléstudomány és lélektanból: 
a) A serdülő gyermekekhez való helyes pedagógiai viszony követel-

ményének megvalósítása. 
b) Az ifjúsági szervezet (KISZ vagy Üttörő Csapat) szerepe a tanul-

mányi színvonal emelésében. 
c) Hogyan biztosítható a tanulók aktivitása a tanítási órán (az óra kü-

lönböző mozzanataiban.) 
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5. Magyar nyelvtudományból: 

a) A pór és a polgár szavak története. 
b) Stilisztikai tanulmány. 
c) Valamely nyelvjárás szókincsének összegyűjtése és rendszerezése. 
d) Nyelvjárás tanulmány. 
e) Hangtani, alaktani vagy mondattani tanulmány. 

6. Finnugor nyelvtudományból: 

a) Tanulmány a szamojéd nyelvek valamely szókészleti problémájáról. 
* 

7. Irodalomtörténetből: 

a) Filológiai jellegű dolgozat (forrástanulmány stb.) a XVII—XVIII. 
századi magyar irodalomból. 

b) A Dugonics-hagyaték bibliográfiai regisztere. 
- c) A drámaíró Dugonics. 

d) A „Toll" és az Ady-viták. 
e) Radnóti Miklós vagy Balázs Béla szegedi évei. 
f) Valamelyik két világháború közötti magyar író • portréja. 
g) A felszabadulás utáni realizmus-viták bibliográfiai feldolgozása. 
h) A magyar történelmi regény az 1950-es években. 
i) A modernizmus kérdései a mai magyar irodalomban. 

8. Magyar történelemből: 

a) Valamely középkori latin nyelvű magyar történeti kútfő forráskri-
tikai elemzése. , 

b) Valamely község XVIII. századi történetének feldolgozása helyi le-
véltári források alapján. 

c) Valamely város vagy község története az 1918. évi magyarországi 
polgári demokratikus forradalom és a magyar Tanácsköztársaság 
idején, különös tekintettel a Tanácsköztársaság alatti időre. 

d) Valamely üzem vagy város munkásainak harca a Magyar Tanács-
köztársaságért, különös tekintettel a helyi direktóriumban vagy egyéb 
forradalmi szervben vitt szerepükre. 

e) Helyi munkás vagy paraszt tanácsok működésének története 1918— 
1919-ben. Valamely helység lakosságának szerepe a Magyar Tanács-
köztársaság honvédő háborújában. 

f) A földkérdés megoldására irányuló törekvések és kísérletek egy-egy 
helységben 1918—19-ben. 

g) Egyes szlovák, román vagy németlakta községek lakosságának ma-
gatartása a magyar polgári demokratikus forradalom és a Magyar 
Tanácsköztársaság idején. 

9. Okortudományból: 

a) Szabadon választható téma a görög-római ókortudomány köréből. 



10. Germán nyelv- és irodalomból: 

a) Goethe alakja irodalmunkban. (Bibliográfia és repertórium 1850-
1900-ig rövid összefoglalásokkal.) 

b) Goethe alakja irodalmunkban. (Bibliográfia és repertórium 1901-
1945-ig rövid összefoglalásokkal.) 

c) Goethe alakja irodalmunkban. (Bibliográfia és repertórium 1946-
1960-ig rövid összefoglalásokkal.) 

11. Román filológiából: 

a) Égy niai olasz író művének ismertetése. 
b) Az egzisztencializmus marxista bírálata. 
c) Juhász Gyula és a francia irodalom. 
d)- Romáin Rolland harca a fasizmus ellen. 

12. Orosz nyelv- és irodalomból: 

a) Puskin „Jevgenyij Anyegin"-je és a magyar verses regény. 
b) Gorkij fogadtatása a „Nyugat" c. folyóiratban. 
c) Az instrumentális használata az oroszban és magyar megfelelői. 
d) Neologizmusok Majakovszkij közéleti lírájában és tükröződésük 

magyar műfordításokban. 

13. Néprajzból: 

a) Tetszés szerint választott tétel a hazai népélet köréből. 



TÁJÉKOZTATÖ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
LEVELEZŐ TAGOZATÁNAK TANUMANYI RENDJEROL 

A Karon szervezett és egyéni levelező oktatás folyik. 
Szervezett levelező oktatás: biológia-földrajz szakon. 

A tanulmányi idő 6 év, a különbözeti vizsga eredményétől függően 
5, 4, illetve 3 év. 

Egyéni levelező oktatás: biológia-földrajz és vegyész szakon. 
A tanulmányi idő 5 év. 

Vizsgaidőszak: január 2—20. 
Utóvizsgaidőszak: február 10—28. 

Az I. éves és azok a II., III. és IV. éves hallgatók, akik előző tanul-
mányaik beszámítása alapján első ízben iratkoznak be, az I. félévben 
egységesen 170 Ft tandíjat fizetnek. A többi hallgatók a művelődésügyi 
miniszter 148—1960 (M. K. 14.) M. M. számú utasítása értelmében a 
tanulmányi eredményük és havi összjövedelmük alapján megállapított 
tandíjat fizetik. A tandíj megállapításához minden hallgatónak szep-
tember 15-ig hatósági igazolást kell benyújtani augusztus havi összjö-
vedelméről és eltartott gyermekei számáról. 
Az I. félévi tandíj befizetési határideje: november 15. A befizetés a 
Dékáni Hivatal által kiküldött csekken történik. 
A jegyzetek beszerzésének módjáról a hallgatók külön tájékoztatást 
kapnak. A tankönyvek beszerzéséről minden hallgatónak magának kell 
gondoskodni. 
A hallgatók kérésére — legalább jó tanulmányi eredmény alapján — 
egy év tanulmányi idő rövidítés engedélyezhető. A tanulmányi idő — 
indokolt esetben — legfeljebb 4 félévvel meghosszabbítható. 

A BIOLÓGIA-FÖLDRAJZ SZAKOS SZERVEZETT LEVELEZŐ 
HALLGATOK TANRENDJE 

1. évfolyam 

Dr. KOCSONDI ANDRÁS tanársegéd: Filozófia-
történet. Kollokvium 

Dr. JUH ASZ JÁNOS adjunktus: Térkép- és vetü-
lettan. „ 

Dr. CSEH ISTVÁN adjunktus: Altalános és szer-
vetlen kémia. „ 

Dr. MEZŐSI JÓZSEF docens: Ásvány- és kőzet-
tan. 
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Kötelező gyakorlatok: 

Térkép- és vetülettan — — — — — 3 nap 
Általános és szervetlen kémia — — — 4 „ 
Ásványtan — — — — — — 3 „ 

II. évfolyam 

Dr. SZÉKELY SÁNDOR adjunktus. Dialektikus és 
történelmi materializmus. 

Dr. ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár: Allat-
szervezettan. * 

Dr. SIMONCSICS PÁL adjunktus: Növényszerve-
vezettan.* 

Dr. WAGNER RICHÁRD egyetemi tanár: Légkör-
és éghajlattan. 

Kötelező gyakorlatok: 
Állatszervezettan — — — — — — 5 nap 
Növényszervezettan — — — — — 4 „ 

III. évfolyam 
IMRÉNÉ BARANYAI RÓZA tanársegéd: Politikai 

gazdaságtan. 
Dr. MATKOVICS BÉLA adjunktus: Biokémia. 
Dr. KOLOSVÁRY GÁBOR egyetemi tanár: Állat-

rendszertan. 
Dr. GREGUSS PÁL egyetemi tanár: Növényrend-

szertan. 
Dr. LÁNG SÁNDOR docens: Általános termé-

szeti földrajz. 

Kötelező gyakorlatok: 
Biokémia — — — — — — — — 2 nap 
Állatrendszertan — — — — — — 2 „ 
Növényrendszertan — — — — — 2 „ 

IV. évfolyam 
Dr. C8ÉPÁNYI DEZSŐ adjunktus: Tudományos 

szocializmus. 
Dr. BICZÖK FERENC adjunktus: Állatélettan. 
Dr. SZÁLAI ISTVÁN egyetemi tanár: Növény-

élettah. 
Dr. LIPTÁK PÁL docens, tanszékvezető: Ember-

tan. 
Dr. KORPÁS EMIL docens, tanszékvezető: .Alta-

lános gazdasági földrajz. 

Kollokvium 

Szigorlat 

»1 

Kollokvium 

Kollokvium 

99 

99 

99 

99 

Kollokvium 
» 

Szigorlat 

99 

99 



Kötelező gyakorlatok: 

Allatélettan — — — — — — — 2 nap 
Növényélettan — — — — — — — 4 „ 

« 

V. évfolyam 

Dr. VARGA LAJÖS tanársegéd: Tudományos szo-
cializmus. Szigorlat 

Dr. ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár: Maga-
sabbrendű idegműködés élettana. Kollokvium 

Dr. BICZÓK FERENC adjunktus: Származás- és 
örökléstan. „ 

Dr. ANDÓ MIHÁLY adjunktus:-Leíró természeti 
természeti és gazdasági földrajza. Szigorlat 

Dr. ANDÖ MIHÁLY adjunktus. Leíró természeti 
földrajz. » 

Kötelező gyakorlat: 

Származás- és örökléstan — — — — 2 nap 

Az egyéni levelező hallgatók tanrendje azonos a nappali tagozat tanrend-
jével. 
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR PALYATÉTELEI 

l'. Alkalmazott kémiából: 
Szabadon választható téma a szerves kémiai technológia köréből. 

2. Állatrendszertanból: 
a) Valamelyik jellemzőbb állatcsoport rendszertani, környezettani vagy 

állatföldrajzi feldolgozása Szeged vidékén. 
b) Szabadon választható téma az állatrendszertan, környezettan, vagy az 

állatföldrajz területéről. 

3. Állattanból: 
V; 

a) Szabadon választott téma az összehasonlító bonc-, szövet- és élettan 
köréből. 

b) Írassék .le valamely hazai gerinces állat vegetatív idegrendszerének 
bonc- és szövettani szerkezete önálló vizsgálatok alapján. 

4. Ásványtanból: 
Szabadon választható téma az Ásványtan- Kőzettan- és a Geokémia 

köréből. 

5. Elméleti fizikából: 
Szabadon választható téma az elméleti fizika köréből. 

6. Embertanból: 
a) Középkori (népvándorlás, honfoglalás, Árpád-kor) csontvázanyag 

metrikus és morfológiai elemzése. 
b) Egy kisebb település és népességének embertani vizsgálata. 
c) Szabadon választható téma az embertan köréből. 

7. Eghajlattanból: 
Szabadon választható téma a klimatológia és mikroklimatológia köréből. 

8. Fizikai kémiából: 
Szabadon választott és saját munkán alapuló kísérleti, vagy elméleti 

• tárgyú dolgozat, a fizikai kémia tárgyköréből. 
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9. Földrajzból: 

a) A Délkelet-Alföld valamelyik kisebb részletterületének komplex ter-
mészeti földrajzi feldolgozása (felszín, éghajlat, vízrajz, talaj, nö-
vényzet). 

b) A Délkelet-Alföld valamelyik kisebb részletterületének komplex gaz-
dasági földrajzi feldolgozása (ipar, mezőgazdaság, közlekedés, tele-
pülések). 

c) Szeged város és környékének komplex természeti földrajzi feldolgo-
zása. ^ 

d) Szeged város és környékének komplex gazdasági földrajzi feldolgo-
zása. \ 

A c) és d) tétel feldolgozása esetén szabadon választható egy-egy rész-
letágazat (természeti földrajzban külön a felszín, külön az éghajlat, 
vízrajz stb. A gazdasági földrajzban külön valamelyik ágazat) tüzetes 
feldolgozása is. 

10. Földtanból: 

a) A szegedi téglagyárak rétegsorának vizsgálata. 
b) Szeged-környéki téglagyárak rétegsorának vizsgálata. . 
c) A Duna—Tisza-közi karbonátüledékek tanulmányozása. 
d) A szentesi kórház mélyfúrás rétegeinek vizsgálata. 
e) Szeged-környéki olajkutató fúrások rétegsorának vizsgálata. 
f) A Duna—Tisza-közi futóhomok szemcseösszetételi vizsgálata. • 

11. Kísérleti fizikából: 

Szabadon választható, téma a kísérleti fizikából. 

12'. Kolloidkémiából: 

A kvarcszuszpenziók üledéktérfogata szerves folyadékokban. 

13. Matematikából: 

a) Szabadon választható téma az analízisből. 
b) Szabadon választható téma az algebra, vagy a számelmélet köréből. 
c) Szabadon választható téma a matematikai logika és alkalmazásai, 

továbbá az elektronikus számológépek programozásának köréből. 

14. Növényélettanból: # 

a) Szabadon választott téma a növényélettan tárgyköréből. 
b) Szabadon választott téma a mikrobiológia tárgyköréből. 
c) Szabadop választott téma a növénytermesztéstan köréből. 

15. Növénytanból: 

Szabadon választható téma. 



16. Szerves kémiából: 

a) Egy szabadon választott szerves kémiai témájú pályamunka. 
b) A Brown-féle sztereospecifikus hidroxilálás alkalmazása a*szteroidok-

kémiájában. 
c) Hidroborálás felhasználása szintéziseknél. 
d) Sztereospecifikus módszerek használata a szerkezet kutatásban. 

17. Szervetlen és analitikai kémiából: 

Szabadon választható téma. 

18. Alkalmazott magkémiából: 

a) Szilárd katalizátorok felületén- történő heterogén izotóp kicserélődés 
9 vizsgálata. 

b) Szénhidrogén elegyek kompetitív oxidációja folyadékfázisban. 
c) Kicserélődési reakció tanulmányozása. tetraalkilammónium sók és 

trialkil-amin között. 

19. Pedagógiából: % " 

a) A serdülő gyermekekhez való helyes pedagógiai viszony követel-
ménye. 

b) Az ifjúsági szervezet (KISZ vagy úttörő szervezet) szerepe a. tanul-
mányi színvonal emelésében. 

c) Hogyan biztosítható a tanulók aktivitása a tanítási órán (az óra kü-
különböző részeiben)? 

20. Filozófiából: 

a) Az okság értelmezése a kvantumelméletben. 
b) A jelenkori fizikai idealizmus ismeretelméleti gyökerei. 
c) Az élet eredetének kérdése a tudományok legújabb eredményeinek 

tükrében. 
d) A technika fejlődése és a társadalom, különös tekintettel a szocia-

lizmusra. 

21. Tudományos szocializmusból: 

a) A vegyipar fejlődése és szerepe hazánk szocialista fejlődésében. 
b) A vegyipar szerepe a kommunizmus építésében a Szovjetunióban. 
c) Egy termelőszövetkezet története. 
d) A növénynemesítési kutatások jelentősége a szocialista nagyüzemi 

mezőgazdaság termelési eredményeinek fokozásában. 
e) A parasztság gazdasági, • kulturális, egészségügyi fejlődése a szegedi 

járásban a felszabadulástól napjainkig. 
f) Egy szegedi üzem munkásainak életviszonyai a felszabadulás előtt 

és jelenleg. 
• / 
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PÁLYÁZATI SZABÁLYOK 

1. A Tudományegyetem részéről kihirdetett pályatételekre csak az egyetem 
nappali tagozatának rendes hallgatói, valamint — az egyetemi vég-
bizonyítvány kiállítása után egy évig — a doktori szigorlatra készülő 
jelöltek pályázhatnak. 

2. A pályázatok nyelve — hacsak kivételesen más nincs meghatározva — 
a magyar. 

3. Valamennyi pályamunka beadásának határnapja 1962. május 15. 

4. A pályamunkák negyedrétben, tisztán gépírással, vagy kézírással, lapszá-
mozva, bekötve, névvel vagy jeligével ellátva nyújtandók be az ille-
tékes kar Dékáni Hivatalához. 

5. A pályamunkához használt források és segédeszközök pontosan megje-
lölendők. 

6. A megjelölt kellékekkel nem bíró vagy kitűzött határidő után érkezett 

dolgozatok a pályázaton nem vehetnek részt. 

7. A beérkezett kéziratok a pályázóknak nem adhatók vissza. 

8. Pályadíjat rendszerint csak egy pályázó nyerhet, azonban a pályakérdést 
kitűző kar többek közreműködését is helyénvalónak ítélheti. 

9. A pályamű a szerző tulajdona marad, annak kinyomtatása felől szaba-
don rendelkezhetik. Ha azonban művének kiadása alkalmával az egye-
temi pályázatra, illetőleg jutalmazásra hivatkozik, köteles a bírálato-
kat egész terjedelmükben a dolgozathoz kinyomatni. 

10. A hallgatók a pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást az egyes 
tanszékeken kaphatnak. 
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Felelős kiadó: Dr. Antalffy György 
Megjelent 2700 példányban 
Szegedi Nyomda V. 61-2779 




